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Dear colleagues, young researchers and scientists!  
 
We can see the insufficiency of methods that the sciences reveal on their own to solve many 

facts against the period’s changing needs on the point that we have come today. This situation 
requires the multiple viewpoint and starts the multi-disciplinary studies. The borders among the 
scientists have gradually been removed, the information exchange and the common studies’s 
number has increased every passing day.  

The prosperousness of the academic studies to be in the social aspect is possible as they 
include into the common study fields from their own fields. However, its continuity individually 
or at a local level in a university in the lavoratories will cause that the problems which need to be 
solved go on. Thus, it is necessary that the common working fields including the scientists from 
the different fields are increased in the qualitative and quantitative aspects and they turn into an 
academic culture.  

From the point of this aspect; it has been aimed to solve the current problems and to 
contribute to the existence of multiple working culture with The International Conference of 
Multidisciplinary Engineering, Science,Education and Technology (IMESET 2017) that our 
university hosts with the theme of “ Bitlis as a brand city”. As a result of the eigth-month study, 
many subjects in the fields of social, engineering, sicence and education have been emphasized in 
the conference that 540 scientists as our guests from the different places of world and our 
country’s different provinces have contributed with 340 declarations. The academic and social 
plenitude has been extremely gotten in the program which has turned really to a knowledge fest.  

Thus, thanks to the organization council who has devotedly worked in order that the 
conference can be made, to the dear scientists who have contributed to the program without 
bewaring from the generosity to come from the different places, to the public and civil 
organizations’ agents who have supported us with their participation. I wish the declarations book 
which is the first product of this conference and which has been served for you can succeed as 
proper to its goal, and it can reflect on the social, cultural and economic fields.  

 
Yours respectfully,  
 

Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM  
Rector of Bitlis Eren University 
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Dear colleagues and young researchers! 
 
First of all, I would like welcome and greet you for taking part in the second ‘International 

Conference Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis. I believe that this 
event, which on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 
Bitlis)’ held by Bitlis Eren 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.  
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In this context, the aim of the first ‘International Conference Engineering, Science, Education 
and Technology (IMESET’17 Bitlis 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 540 participants from 7 countries (Azerbaijan, India, Iraq, 

Iran, Pakistan, Turkey, USA), out of which 340 are contributing to the meeting with oral and 16 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 
second ‘International Conference Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 
Bitlis 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. Erdal Necip YARDIM, 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 Governor of Bitlis, İsmail USTAOĞLU, who unsparingly supports 
us.  

 
We wish everyone a fruitful conference and pleasant memories in Bitlis, Turkey. 

 
Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ  

Chair of IMESET’17 BİTLİS 
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Dear Friends and Colleagues, 
 
Welcome to the in the first ‘International Conference Engineering, Science, Education and 
Technology (IMESET’17 Bitlis). 
 
This book containts all abstracts presented in the second ‘International Conference Engineering, 
Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis. 340 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 Bitlis Eren 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 Bitlis 
 

Şakir PARLAKYILDIZ 
On behalf of Organizing Committee 
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An Investigation of Equivalent Parameters of a Honeycomb Sandwich 

Structure for Numerical Vibration Analysis 

Eric Trelease 
Firat University, Department of Mechanical Engineering, Elazig, 23100 

Orhan Çakar 
Firat University, Department of Mechanical Engineering, Elazig, 23100 

Murat Şen 
Firat University, Department of Mechanical Engineering, Elazig, 23100 

 ABSTRACT 

Obtaining dynamic properties of honeycomb sandwich structures is a very important task in 
engineering.   However, performing numerical analysis using finite element software requires a 3D model 
that is very complex for honeycomb structures.  Alternatively, in the past, some equivalent models, which 
use simple beam or shell elements, were developed and used to analyze the honeycomb sandwich structures.  
In this study two existing theories were investigated and the finite element (FE) vibration analysis of a 
honeycomb sandwich plate was performed using these approaches and as well as a 3D model. The vibration 
analysis results were compared for different approaches to finite element analysis (FEA) of a honeycomb 
sandwich structure. 

Keywords: equivalent model; FEA; honeycomb; vibration 

1 INTRODUCTION 

Honeycomb sandwich structures are widely used in many fields of engineering applications due to 
advantages of low weight with high energy absorption capability. So it is important to determine the 
dynamic characteristics of these structures. A honeycomb sandwich structure consists of a core and two 
face sheets as shown in Fig. 1. The honeycomb core material is usually aluminum or nomex.  The face sheet 
or skin material can be aluminum or a composite.  The face sheets or skins are glued to the core using 
adhesive. 

 
Figure 1: Honeycomb sandwich structure 

Honeycomb sandwich structures have the characteristics of rigidity and low-weight that make them 
a material that mechanical and structural engineers have been and will continue to study upon. However, 
developing a finite element model for numerical analysis of such structures can be difficult.  In an effort to 
simplify the FE model of a honeycomb sandwich structure, equivalent modelling theories have been 
developed. This approach is very useful and easy to perform numerical analysis of complicated structures. 

facesheet  

facesheet  

core  

honeycomb sandwich panel  

adhesive  
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In this way, a honeycomb structure can be modeled by a beam or a shell element without using a complex 
3D model which is very time consuming as well as the time of analysis is very long.  

Gibson and Ashby [1] developed an equivalent theory to model the orthotropic honeycomb layer of 
a honeycomb structure.  This theory provides formulas to find equivalent values for moduli of elasticity 
and shear moduli in three directions, an equivalent density and suggested Poisson’s ratios.  These material 
properties can then be used to model a simplified orthotropic honeycomb layer for numerical analysis. Xia 
et al. [2] studied on three equivalent methods for modeling sandwich plates: Sandwich Theory, Honeycomb 
Plate Theory and Equivalent Plate Theory. The natural frequencies of four honeycomb plates with different 
dimensions for two different boundary conditions were found by using FEA (MSC.Nastran).  There was 
less than 10% difference for all the results showing that anyone of these three methods will yield similar 
results.  Xia’s Equivalent Plate Theory develops an equivalent modulus of elasticity, density and thickness 
to be used in place of the three-layer honeycomb sandwich structure (two face sheets and core).  In this 
way, the honeycomb sandwich plate is modeled by an equivalent isotropic plate. Boudjemai [3, 4] used 
formulas from Xia’s Equivalent Plate Theory to obtain an isotropic equivalent model for a honeycomb 
sandwich structure that included the aluminum core and aluminum face sheets and the natural frequency 
results were obtained by using MSC.Nastran software. The equivalent model results were compared to 
results of an unsimplified model and the variation was less than 3% for the first three natural frequencies. 
Boudjemai [3] also provided a finite element comparison between a honeycomb beam and its equivalent 
model using Xia’s Equivalent Plate Theory.  Both the honeycomb and its face sheets consisted of the same 
aluminum material.  The boundary conditions were C-F-F-F (C, clamped; F, free), meaning one short side 
was clamped and prevented from any motion, and other sides were free to move.  Experimental 
measurement was done using an impact hammer, accelerometer and frequency analyzer.   In ANSYS, 
modal analysis yielded four mode shapes and their corresponding frequencies for both the orthotropic 
honeycomb beam and an isotropic equivalent model. The first three frequencies were obtained 
experimentally and compared to the values obtained using ANSYS.   The difference in values for the first 
two frequencies was less than 4%.  The difference in values for the third frequency were greater, differing 
almost 10%.  The large difference for the third frequency was attributed to the neglecting of adhesive films 
between the face sheets and the honeycomb core. Zhao et al. [5] studied on verification of the analysis of 
equivalent model and experimental study of honeycomb sandwich structure. They pointed the great effects 
of bond layers in analysis of honeycomb sandwich structures because of reducing the shear modulus 

In this study, the vibration analysis of a honeycomb sandwich plate was performed by using two 
existing equivalent theories, i.e. Gibson’s Equivalent Theory and Xia’s Equivalent Plate Theory as well as 
using an un-simplified 3D model. The vibration analysis was made by using ANSYS and the results were 
compared for different approaches to FEA of a honeycomb sandwich structure. The paper is organized as 
follows. Both the “Gibson’s Equivalent Theory” and ‘’Xia’s Equivalent Plate Theory’’ are briefly 
introduced in section 2. In section 3, the vibration analysis of a honeycomb sandwich plate is performed 
numerically, is made by using two different approaches of equivalent theories and the results are compared 
with each other. Section 4 provides conclusions that can be made from the performed analyses.  

2 EQUIVALENT THEORIES FOR HONEYCOMB STRUCTURES  

Generally, there are two basic methods are used for developing equivalent models for honeycomb 
structures: Gibson’s Equivalent Theory [2] and the Equivalent Plate Theory [3]. Gibson’s Theory does not 
include the two face sheet layers, but is only for the orthotropic core layer. It is shown in Figure 2. The 
Equivalent Plate Theory [3] considers the core and face sheets. By using Kirchhoff hypothesis for the plate 
the sandwich structure is considered an isotropic plate and then the equivalent mechanical parameters are 
determined. The model is shown in Figure 3. 
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Figure 2: The model of Gibson’s Equivalent Theory 

 

 
 Figure 3: The model of the Equivalent Plate Theory 

The equivalent mechanical parameters for both theories are given in Table 1 together. 

Table 1: Equivalent Parameters of Honeycomb Structure 

Equivalent 
parameters 

Gibson [2]  
(orthotropic) Model 

Equivalent Plate Theory[3]                        
(isotropic) Model 

Ex,eq, Ey,eq 2.3 (t/  l)³ E - 

Ez,eq (t / l) E - 

Eeq - 2Etf / teq 

Gxy,eq 0.57 (t / l)³ E - 

Gxz,eq, Gyz,eq 0.577 (t / l) G - 

ρeq 1.155 (t / l) ρ [ 2 ρf tf + 2 ρc ( H – tf) ] / teq 
teq - [tf

2+12(H–tf/2)2 ]1/2 
νxy 1 - 

νyz, νxz 0 - 

 
In Table 1, (Ex,eq, Ey,eq, Ez,eq), (Gxy,eq, Gxz,eq, Gyz, eq) and (ρeq) are equivalent Young’s moduli for 

different directions, equivalent shear moduli for different planes and equivalent density for the orthotropic 
core material, respectively. (Eeq) is the equivalent Young’s moduli and (teq) represents the equivalent 
thickness for an isotropic sandwich structure. H, h, hc t, tf, ρf and ρc are the height of sandwich panel 

honeycomb core 
equivalent model 

x2 

x1 

l 

h 

θ 

t 

ρc 
ρf 

tf 

hc H 

(E, tf, hc, H, ρc, ρf) 

honeycomb sandwich 

equivalent model 

tf 

(Eeq, teq, ρeq) 
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including face sheets, length of the honeycomb core wall, height of the honeycomb core, thickness of the 
core wall, thickness of a face sheet, density of a face sheet material and the density of core material, 
respectively. 

3 NUMERICAL ANALYSIS OF UN-SIMPLIFIED AND EQUIVALENT MODELS 

In this section, the vibration analysis of an aluminum honeycomb sandwich plate for a (C-F-F-F) 
boundary condition was performed to determine the natural frequencies. In the analysis Gibson’s and the 
Equivalent Plate approaches were used as well as the un-simplified model of the sandwich plate.   

The boundary conditions for the sandwich plate used in the study had one short side clamped with 
the other three sides free (C-F-F-F) as shown in Figure 4. The dimensions and material properties for the 
sandwich plate are listed in Table 2. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 4:  Honeycomb sandwich plate with C-F-F-F boundary conditions 

  
Table 2: Aluminum sandwich plate dimensions & material properties [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The ANSYS FE model of un-simplified honeycomb sandwich structure is shown in Fig.5. The FE 

model for this study used ANSYS and Shell 93 elements to model the honeycomb and face sheet layers. 
 

Length X Width 290mm X 40mm 
Core Height (hc) 9.0mm 

Facesheet Thickness (tf) 1.0mm 
Honeycomb cell wall thickness (t) 0.2mm 

Honeycomb cell wall length (l) 2.0mm 
Young’s Modulus, E 72 GPa 

Shear Modulus, G 27 GPa 
Density, ρ 2800 kg/m3 

40mm 

9mm 

1mm 

1mm 

290mm 
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Figure 5: Unsimplified honeycomb structure ANSYS FE model 

The equivalent properties of equivalent models were calculated by using the formulas given in Table 1 
above and given for both Gibson and Xia models in Table 3. 
 

Table 3:  Equivalent parameters determined using Gibson’s and Xia’s Methods 

Material Property for Honeycomb 
Core Layer Orthotropic (Gibson) Equivalent Values 

 Ex,  Ey 165.6 MPa 
Ez 7200 MPa 
Gxy,  Gyz 1557.9 MPa 
Gxy 15.579 MPa 
vxy 0.99 
vyz,  vxz 0 
ρ 323.316 kg/m3 

Properties for Sandwich Isotropic 
Equivalent Plate  Equivalent Values [3] 

Eeq 6.29 GPa, 
teq 0.01716m 
ρeq 428.12 kg/m3 
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The first five natural frequencies were obtained by using un-simplified model and two equivalent 

models and were given with comparisons in Table 4. 
 
Table 4: Natural frequencies obtained by using un-simplified model and two equivalent models 

 

4 CONCLUSION 

In this study, two finite element analyses for an aluminum honeycomb sandwich plate were 
examined. First, an un-simplified 3D model was analyzed in ANSYS, second, the Equivalent Plate 
Theory values were evaluated in ANSYS and third, using Gibson’s Equivalent Theory an equivalent 
model was developed and evaluated in ANSYS.  Natural frequencies were obtained and compared. 

Percent difference between natural frequencies found in un-simplified model and Equivalent Plate 
Theory ranged from 2.02% to 13.94%. Percent difference between natural frequencies found in un-
simplified model and Gibson Equivalent Theory ranged from 4.02% to 8.75%. 

Over 13% difference can exist between these different theories, therefore at least two equivalent 
models should be evaluated, not only one, when comparing numerical results with experimental results. 
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Mode Number Unsimplified 
Model, (Hz) 

Gibson’s 
Method, (Hz) 

Diff., % Equivalent Plate 
Theory, (Hz) 

Diff., % 

 1 (bending) 147.29 140.05 4.91 126.75 13.94 
2 (lateral) 310.34 337.51 8.75 291.26 6.14 
3 (bending) 885.84 850.20 4.02 781.09 11.82 
4 (torsional) 1417.40 1332.60 5.98 1388.7 2.02 
5 (lateral) 1794.00 1936.70 7.95 1685.4 6.05 
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Taşıtlarda Kullanılan Enerji Yutuculardaki Geometrik Değişikliklerin 
Çarpışma Performansına Etkisinin İncelenmesi 
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2. Hüseyin Beytüt 
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 ÖZET 

Bu çalışmada, taşıtlarda kullanılan pasif güvenlik sistemlerinin bir parçası olan enerji yutucuların 
(crash box) geometrisinde yapılan değişikliklerin çarpışma performansı üzerine olan etkileri 
incelenmiştir. Özellikle son dönemlerde, taşıt güvenlik standartlarının yükselmesi ile birlikte güvenlik 
donanımları üzerine yapılan çalışmalar artmıştır. Çarpışma sırasında sistemde oluşan dinamik 
davranışların non-lineer özellik göstermesi sonucu, geometrik parametrelerde yapılan değişiklikler 
çarpışma performansını büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Çalışma kapsamında, belirlenen enerji 
yutucu tasarımındaki geometrik parametrelerin değiştirilerek çarpışma analizi sonlu elemanlar yöntemi 
ile yapılmış ve daha düşük çarpışma kuvvetinin yanı sıra daha fazla enerji emebilen enerji yutucu 
tasarımı elde edilmesi hedeflenmiştir. 

 
     Anahtar Kelimeler: Çarpışma Analizi, Enerji Sönümleme Kapasitesi, Reaksiyon Kuvveti, Silindir 
Tüp 
 

Investigation of the Effect of Geometric Change on Energy 
Absorber Performance in Vehicle Collision 

        

1. Selçuk Karagöz 
Bursa Tecnical University, Mechanical Engineering Department, Bursa, 16300 

2. Hüseyin Beytüt 
Bursa Tecnical University, Mechanical Engineering Department, Bursa, 16300 

 

 ABSTRACT 

In this study, the effects of the changes in the geometry of the crash absorber, which is part of the 
passive safety systems used in the vehicles, on the collision performance are investigated. Especially in 
recent years, studies on security equipment have increased with the increase of vehicle safety standards. 
The dynamic behavior of the system during collision is non-linear, resulting in changes in geometric 
parameters that can significantly affect collision performance. In the scope of the study, collision 
analysis was done by finite element method by changing the geometric parameters in the determined 
energy absorber and aimed to obtain lower energy collision force as well as more energy absorbing. 

 
     Keywords: Crash analysis, Energy Absorbtion Capacity, Peak Force, Cylinder Tube 
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1 GİRİŞ 

Günümüzde araç sayısının artmasıyla beraber araç kaza oranları da artmaktadır. Araç kazaları 
ekonomik kayıpların yanı sıra sürücü ve yolcuların hayatını ciddi oranda tehlikeye sokmaktadır. 
Otomotiv üreticileri, kaza anında, sürücü ve yolcuların kazayı minimum kayıpla atlatabilmesi için araçta 
aktif ve pasif birçok önlem almıştır. Araç şasi ve tampon arasında bulunan çarpışma kutusu pasif 
önlemlerden biridir. Çarpışma kutusundan beklenen, kaza anında, özellikle düşük ve orta hızlarda aracın 
sahip olduğu kinetik enerjiyi deformasyon enerjisine dönüştürmesidir.  
           İnce cidarlı yapılar diğer yapılara göre nispeten daha ucuz ve hafif olduklarından, araçlarda 
çarpışma kutusu olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda çarpışma kutusunun enerji 
sönümleme kabiliyetini artırmak için araştırmacılar tarafından birçok çalışma yapılmıştır[1-2]. Enerji 
sönümleme kabiliyeti malzemenin mekanik özelliklerinin yanında, malzemenin geometrisi, et kalınlığı 
gibi parametrelere de bağlıdır. Altıgen, sekizgen [1], silindir [3], kare [4] kesitlerinin enerji sönümleme 
kabiliyetleri ile ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra, ince cidarlı yapılarda, geometri değişikliğinin enerji 
sönümleme kabiliyetini ne kadar etkilediği ile ilgili çalışmalar yapılmış ve farklı geometriler, enerji 
sönümleme kabiliyetleri açısından karşılaştırılmıştır[5-6].  

 Enerji yutucuların çarpışma performansları belirlenirken, emilen toplam enerji miktarının yanı 
sıra, emilen özgül enerji miktarı, maksimum çarpışma kuvveti, ortalama kuvvet değerlerinin de dikkate 
alınması gerekmektedir[2]. 

 
 Emilen Toplam Enerji 

           Çarpışma kutusundan beklenen, aracın sahip olduğu kinetik enerjiyi, deformasyon enerjisine 
dönüştürmesidir. Deformasyon miktarı ile emilen toplam enerji arasında doğru bir orantı vardır. Emilen 
toplam enerji miktarı, kuvvet-yer değiştirme grafiğinden yararlanılarak bulunur. 

 
 EA= ∫ P(x)dxd

0                                                                                                                               (1) 

 Yukarıda bulunan denklemde, EA: emilen toplam enerji miktarını (kJ), P(x): eksenel yöndeki 
kuvveti (kN), d (mm) ise ezilme miktarını temsil etmektedir. 

Özgül Enerji Emilimi 

 Yakıt tasarrufu sağlamak ve CO2 salınımını azaltmak için araç ağırlığının düşük olması 
istenmektedir. Araçta kullanılan yapıların düşük ağırlıkta olması bu nedenle önemlidir. Özgül enerji 
emilimi, çarpışma kutusunun kilogram başına emdiği enerji miktarını belirtmek için kullanılır.  

 

 SEA= 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑚𝑚

                                                                                                                                        (2) 

 Burada m (kg) çarpışma kutusunun kütlesini ifade etmektedir. 
 

Maksimum Çarpışma Kuvveti 

  
Yapılan çalışmalar, bütün geometrilerde maksimum çarpışma kuvvetinin, çarpmanın başladığı 

anda maksimum değere ulaştığı, daha sonra düştüğü ve dalgalar halinde devam ettiğini 
göstermiştir[7](Şekil 1.3.1). Reaksiyon kuvvetinin yüksek olması istenilmeyen bir durumdur. Aksi 
halde maksimum kuvvetin oluştuğu noktada, çarpışma kutusu katlanma başlamadan kırılabilir. 
Maksimum reaksiyon kuvvetini azaltmak için, kuvvetin yüksek olduğu noktalarda, iç veya dış oyuklar 
(trigger) oluşturulmuş ve maksimum çarpışma kuvvetinde düşüş gözlemlenmiştir[8]. 
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Ortalama Kuvvet 

Ortalama kuvvet, çarpışma kutusunun emdiği toplam enerjinin, ezilme miktarına bölünmesiyle 
elde edilir. 

 

P= EA
d

= 1
d∫ P(x)dxd

0                                                                                                                  (3) 
 
d:ezilme miktarını (mm) göstermektedir. 

5 SONLU ELEMANLAR MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE ANALİZİ 

Farklı geometrilere sahip dört farklı numune SolidWorks programında tasarlanmıştır. Sonlu 
elemanlar modelinin oluşturulmasında, HyperMesh programından yararlanılmış ve 2 (mm)×2 (mm) 
uzunluğunda kare elemanlar kullanılmıştır. Numune olarak, bir adet silindir ve üç farklı elips seçilmiştir. 
Numunelere ait geometrik bilgiler Tablo 2.1’de verilmiştir. Numunelerin, kesit çevreleri ve uzunlukları 
eşit tutularak kütlelerinin ve emilen toplam enerji miktarı oranları ile emilen özgül enerji oranlarının 
aynı olması sağlanmıştır. 

Bütün numunelerde malzeme olarak DP600 çeliği kullanılmıştır. Malzemeye ait mekanik 
özellikler Tablo 2.2’de verilmiştir. 

 
 
 

 
 

 
  

Numuneler Et kalınlığı 
(mm) 

Çevre uzunluğu 
(mm) Uzunluk (mm) Uzun çap (mm) Kısa çap (mm) 

Numune 1 1.5 484 150 77 77 
Numune 2 1.5 484 150 85 69 
Numune 3 1.5 484 150 92 61 
Numune 4 1.5 484 150 100 50 

Yoğunluk 
(kg/m3) Young modülü (GPa) Poisson oranı Akma gerilmesi 

(MPa) 
Maksimum gerilme 

(MPa) 
7.85 210 0.3 379 839 

Şekil 1.3.1 Örnek Kuvvet-Zaman Grafiği [9] 

Tablo 2.1 Numunelere Ait Geometrik Bilgiler 

Tablo 2.2 DP600 Çeliğinin Mekanik Özellikleri[10] 
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  Oluşturulan numuneler HyperCrash ortamına aktarılmış ve gerekli tanımlamalar yapılmıştır 
(Şekil 2.2).   Malzeme özelliği olarak Elasto-plastik, malzeme modeli olarak ise Johnson-Cook malzeme 
modeli tanımlanmıştır. Oluşturulan numuneler 56 km/s hızla rijit duvara çarptırılmıştır. Çarpışma 
kutusuna sadece eksenel hareket edecek şekilde sınır değerleri verilmiş ve rijit duvar ile arasındaki 
sürtünme katsayısı 0.2 olarak girilmiştir. Aracın geri kalanını temsil etmesi için rijit cisme 600 kg ağırlık 
verilmiştir. Temas ilişkisi olarak çok amaçlı kullanım (multi useage) tanımlanmıştır. Kalınlık boyunca 
entegrasyon nokta sayısı 5 olarak girilmiş ve çarpışma kutusu kabuk eleman olarak tanımlanmıştır. 
Çarpışma analizi, eksplisit ve non-lineer olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

 

6 BULGULAR VE SONUÇ 

         Numunelerin eksplisit ve non-lineer analizleri yapılmış ve her bir numuneye ait emilen enerji-
ezilme miktarı (şekil 3.2) ve maksimum kuvvet-ezilme miktarı (Şekil 3.2) grafikleri elde edilmiştir. Tüm 
numunelerde 125 mm ezilme gözlemlenmesine ragmen, emilen toplam enerji ve maksimum çarpışma 
kuvveti değerleri farklı çıkmıştır. Numuneler, geometrik olarak çemberden uzaklaştıkça, emilen toplam 
enerji miktarında, non-lineer bir değişim gözlemlenmiştir. 
          Üzerinde çalışılmış olan geometrik formlardan, daire ve uzun çap ile kısa çap arasındaki oranın 
büyük olduğu elipsin (numune 1 ve numune 4) enerji sönümleme kapasiteleri literatürdeki çalışmalar 
ile paralellik göstermekte ve daire formun daha iyi olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte uzun çap 
ve kısa çap oranı bire yaklaştıkça enerji yutuculardaki çarpışma performans değerlerinde artış 
görülmektedir, öyle ki seçilen geometrik parametre değerlerine göre numune 2 ve numune 3’ün 
çarpışma performansları başlangıç tasarımda ki daire kesitli enerji yutucudan daha iyi olduğu 
görülmektedir. Çarpışma sistem davranış modeli non-lineer olduğu için, elips kesitlerdeki belirli uzun 
çap-kısa çap oranlarında bulunan enerji yutucuların, daire kesite göre çok daha iyi değerler verdiği bu 
çalışmada gösterilmiştir. 
  

Şekil 2.2 Analiz Sonrası Ezilme Durumu Şekil 2.1 Analize Hazır Çarpışma Kutusu 
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         Numunelere ait analiz sonuçları Tablo 3.1’de verilmiştir. Elips geometrisine sahip numunelerin, 
emilen toplam enerji ve çarpışma kuvveti değerleri, silindir geometrisine sahip numune ile 
karşılaştırılmış ve değişim oranları yüzde olarak verilmiştir.  
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         Tablo 3.1’de görüldüğü gibi başlangıç tasarımı olarak seçilen daire kesitli enerji yutucu olan 
numune 1 referans alındığında; maksimum çarpışma kuvvetlerinde numune 4’e doğru sürekli düşüş 
görülürken, emilen toplam enerji değerlerine bakıldığında numune 2’nin en iyi sonuç verdiği 
bulunmuştur. Numune 2’nin referans geometrisine göre emilen toplam enerji değişimi %8.68 oranında 
daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca daha düşük olan maksimum çarpma kuvveti, yolcu güvenliği 
açısından daha iyi bir sonucu belirttiği için, numune 2 de oluşan referans geometrisine göre %-36.9 
oranında ki düşüş ile kesit çevresi değişmeden oluşturulan bazı elips formlarının daha iyi bir çarpışma 
performansı sergilediği bulunmuştur. 
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Numuneler Emilen Toplam 
Enerji (kj) 

Maks. Çarpışma 
Kuvveti (kN) 

Emilen Toplam Enerji 
Değişimi (%) 

Maks. Çarpışma 
Kuvveti Değişimi 

(%) 
Numune 1 11.29 249.20 0 0 
Numune 2 12.27 157.23 8.68 -36.90 
Numune 3 11.64 152.93 3.10 -38.63 
Numune 4 10.66 143.32 -5.58 -42.48 

Tablo 3.1 Numunelere Ait Analiz Sonuçlarının Sayısal Değerleri ve Yüzde Değişimleri 
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 ÖZET 

Sinir hücre gruplarının elektriksel aktiviteleri beyinde salınımlar meydana getirir. Kompleks bir 
yapıya sahip olan bu biyopotansiyel salınımlar Elektroansefalogram (EEG) olarak adlandırılır. Beynin 
aktivitesine göre EEG işaretlerinde değişimler çeşitli yöntemler kullanılarak tespit edilmeye 
çalışılmaktadır. Bu çalışmada, EEG sinyallerinin farklı aktivite içeren kayıtlarına, işaretin frekans 
içeriğinin zamanla değişimini gösteren Dalgacık Dönüşümü (DD)  ve Görgül Kip Ayrışımı (GKA) 
yöntemleri uygulanarak, öznitelikler elde edilmiştir. Bu dönüşümler ile elde edilen katsayılara ilişkin 
istatistiksel verilerin Yapay Sinir Ağı (YSA), K-En Yakın Komşu (k-NN) ve Destek Vektör Makinesi 
(DVM) algoritmaları kullanılarak, sınıflandırılması amaçlanmıştır. Çalışmada sol el ileri hareketi- sağ 
el ileri ve sol el geri hareketi- sağ el geri hareketinin DD ile sınıflandırmasında en yüksek performans 
YSA ile %100, en düşük performans ise %78.00 ile k-NN sınıflandırıcısında elde edilmiştir. Aynı 
hareketlerin GKA ile elde edilen öznitelikler kullanarak en yüksek performans YSA ile %90.00,  en 
düşük performans ise %75.00 ile k-NN sınıflandırıcısında elde edilmiştir. Sol el ileri hareket hayali- sağ 
el ileri hareket hayali sınıflandırmasında ise en yüksek performans YSA ve DVM ile %90.00,  en düşük 
performans ise %75.00 ile k-NN sınıflandırıcısında elde edilmiştir. Aynı hareketlerin GKA ile elde 
edilen öznitelikleri kullanarak DVM ve k-NN ile %70.00,  YSA ile %68.00 sınıflandırma başarısı elde 
edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde Dalgacık Dönüşümünün Görgül Kip 
ayrıştırmaya göre daha iyi öznitelikler sunduğu görülmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: EEG, Dalgacık Dönüşümü, Görgül Kip Ayrışımı, YSA, k-NN, SVM 

 

Classification of EEG Activities Using Wavelet Transform and 
Emprical Mode Decomposition 

 ABSTRACT 

The electrical activities of nerve cell groups bring about oscillations in the brain. These 
biopotential oscillations, which have a complex structure, are called Electroencephalogram (EEG). 
According to the activity of the brain, changes in the EEG signals are tried to be determined by using 
various methods. In this study, features were obtained by applying Wavelet Transform (WT) and 
Emprical Mode Decomposition (EMD) methods, which show the change of the frequency content of 
the signal over time, to records of EEG signals containing different activities. It is aimed to classify the 
statistical data related to the coefficients obtained by these transformation methods by using the 
Artificial Neural Network (ANN), K-Nearest Neighbor (kNN) and Support Vector Machine (SVM) 
algorithms. In this study, left-right hand forward movement and left-right hand backward movement 
were classified based on wavelet transform. The highest classification accuracy was found as %100 wtih 
ANN algorithm. The lowest classification accuracy was found as %78 with kNN algorithm. The feature 
vectors obtained by applied  EMD method were classified for same movements as well. The highest 
classification accuracy was found as %100 wtih ANN algorithm. The lowest classification accuracy was 
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found as %78 with kNN algorithm. In the classification for the imaginary left-handed forward movement 
imagination, the highest performance was obtained as 90% by using k-NN classifier The classification 
accuracy was found as 75% for ANN and DVM.. Using the feature vectors of the same movements 
obtained by EMD, SVM and k-NN achieved a classification success of 70.00% and YSA with 68.00%, 
respectively. When the results obtained in this study are evaluated, it can be seen that the wavelet 
transform provides better features than the emprical mode decomposition method. 

 
Keywords: EEG, Wavelet Transform, Emprical Mode Decomposition, ANN, k-NN, SVM 

1 GİRİŞ 

Tüm bilişsel, duyusal uyarıların merkezi olan beyin, vücuttaki hayati fonksiyonların denetimini 
de gerçekleştirir. Bu merkezi birim mükemmel bir bilgi işleme işlevine sahiptir. Bu işlevleri yerine 
getirirken karmaşık ve kompleks yapıda biyopotansiyel işaretler üretir. Elektroensefalogram (EEG) 
olarak isimlendirilen bu işaretler, beynin ve vücudun diğer organlarının çalışmalarıyla ilişkili birçok 
bilgi içerir. Bu bilgiler hem bilişsel hem de duyusal uyarılar hakkında bilgi edinmemizi sağlar. 
Kafatasına yerleştirilen elektrotlar yardımıyla alınan EEG işaretleri, genliği 10 μV ile 100 μV aralığında 
ve frekansı 0.5 Hz ile 100 Hz aralığında olan, durağan olmayan dinamik işaretlerdir [1]. Beyin aktivite 
düzeyindeki değişime göre EEG işaretlerinde belirli frekans aralığındaki dalgalar baskın özellik gösterir. 
Bu frekans aralığı, klinik ve fizyolojik olarak 0.5 ile 100 Hz arasına yoğunlaşmıştır. EEG kapsamındaki 
spektral değişim, farklı frekans bantlarına göre değerlendirilir. Bu bantlar: delta (δ, 0.5-4Hz), teta(θ, 4-
8Hz) alfa (α, 8-13Hz), beta (β, 15-30Hz) ve gama (γ, 30-üstü Hz) bantlarıdır [2]. Beyin ritimlerinin 
farklı beyin bölgelerinde farklı şekillerde olması, sinirsel hesaplamadaki farklılıkların yansımasından 
kaynaklanmaktadır [3]. Bu beyin ritmlerinde her alt band farklı bir işlev ve farklı bölgelerde farklı 
salınımsal özellik gösterirler. Bu salınımlardan elde edilen veriler bilgisayarlı cihazları ve nesneleri 
kontrol etmek için de kullanılabilmektedir. Geliştirilen bu tür kontrol yöntemleri Beyin Bilgisayar 
Arayüzleri (BBA) olarak tanımlanmaktadır.  

Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BBA), insanların motor sinir sistemlerini kullanmaksızın bir cihazı 
veya makineyi kullanmalarını olanaklı hale getiren sistemlerdir. BBA geliştirmek için, 
elektrokortigografi (ECoG), magnetoensefalografi (MEG), fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 
(fMRI), yakın infrared spektroskopisi (NIRS)  gibi birçok teknik bulunmaktadır. Ancak günümüzde bu 
tekniklerin hiç biri EEG kadar hızlı erişilebilir ve ucuz değildirler.  

BBA’ lerinde, EEG kullanarak hastalık tespiti, duygu durumu, vücut bölümlerinin hareketi veya 
hayali durumları değerlendirilebilmektedir. Bu alanlardaki araştırma çalışmalarında, ayırt edici 
özelliklerin çıkarımı için işaret işleme yöntemleri kullanılır. Bu kapsamda bulunan yöntemler farklı 
domenlerde uygulanabilmektedir. Bu domenler; zaman-alan, frekans-alan, zaman-frekans domenleridir 
[4].  Litaratürde bu yöntemlerle ilgili olarak yapılan çalışmalara bakıldığında;  

Sağ el ve ayak işaretlerinin görgül kip ayrışımı, ayrık dalgacık dönüşümü (ADD) ve dalgacık paket 
dönüşümü (DPD) kullanılarak elde edilen özniteliklerin destek vektör makinesi (DVM) ile 
sınıflandırılmasıdır [5]. Epilepsi tespiti için EEG’nin DD yöntemi ile bandlarına ayrıştırılması ve 
Dalgacık katsayılarının K-Means kümeleme ve Yapay Sinir Ağı (YSA) ile sınıflandırılması [6],  
hastalıklı EEG’nin tespiti için EEG’nin Görgül Kip Ayrışımı (GKA) kullanılarak İçkin Kip 
Fonksiyonlarına (İKF) ayrıştırılması ve İKF’lerin değişim değerleri ile birlikte dalgalanma indekslerinin 
DVM ile sınıflandırılmıştır [7. Normal ve hastalıklı EEG’nin tespiti için, lineer olmayan Dalgacık 
Entropi, Örnek Entropi ve Spektral Entropi öznitelikleri hesaplanarak (YSA) ile sınıflandırılması [8], 
Epilepsi tespiti için EEG işaretine DD uygulanarak çift taraflı ayrıştırmanın gerçekleştirilmesi ve DVM 
ile sınıflandırılması [9], Epilepsi tespiti için DD ile bantlara ayrıştırılan EEG bölütlerinden, Mahalanobis 
metrik bilgisi ve Örnek Entropi özniteliklerinin çıkarılarak sınıflandırılması [10] gibi çalışamalar 
bulunmaktadır. 

Bu Çalışmada da öznitelik elde etmek için EEG işaretlerini zaman-frekan alanınında temsil 
edebilen Dalgacık Dönüşümü ve Görgül Kip Ayrışımı yöntemleri kullanılmıştır. Sınıflandırıcı olarak 
YSA, k-En Yakın Komşu (k-NN) ve DVM kullanılmıştır. Çalışmada, BBA arayüzü olarak 
kullanılabilecek bir EEG sınıflandırma yöntemi önerilmiştir. Ayrıca öznitelik elde etmede kullanılan 
farklı iki yöntemin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. 
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2 MATERYAL VE YÖNTEM 

Önerilen Sınıflandırmaya Ait İşlem Akışı 

Çalışmada öznitelik vektörü elde etmek için, farklı aktiviteler içeren EEG kayıtlarına, Dalgacık 
Dönüşümü ve Görgül Kip Ayrıştırma yöntemleri uygulanarak istatistiksel öznitelikler elde edilmiştir. 
Bu istatistiksel özellikler ortalama, entropy, standart sapma, maksimum, minimum ve varyans olarak 
belirlenmiştir. Elde edilen bu öznitelikler YSA, k-NN ve DVM ile sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada 
önerilen sınıflandırmaya ait işlem akışı, Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 1: Bu çalışmada önerilen işlem akışı 

3 VERİ SETİ 

Kullanılan EEG kaydı, herhangi bir rahatsızlığı olmayan, sağ elini kullanan 21 yaşındaki bir erkek 
denekten alınmıştır. EEG kaydı,  gözleri kapalı bir şekilde gerçek (fiziki olarak) sağ-sol el 
hareketlerinden ve hayali sağ-sol el hareketinden oluşmaktadır. Denek gözleri kapalı iken sağ-sol elini 
ileri veya geri hareket ettirerek, EEG kaydı alınmıştır. Ayrıca hiçbir hareket yapmadan hayali sağ-sol el 
ileri-geri hareketi şeklinde de kayıt yapılmıştır.  Her bir kayıt toplam 19 elektrottan elde edilmiştir. 
Neurofax EEG kayıt Sistemi kullanılarak 500 Hz 'de örnekleme yapılmıştır [11]. 

4 ÖZNİTELİKLERİN ELDE EDİLMESİ 

Çalışmada EEG veri setine DD uygulanarak elde edilen dalgacık katsayılarının ve İKF ’lerin; 
ortalama, entropy, standart sapma, maksimum, minimum ve varyans değerleri kullanılarak öznitelik 
vektörü oluşturulmuştur. 

Dalgacık Dönüşümü 

Dalgacık Dönüşümü işareti Frekans-zaman domeninde gösterebilen en etkin metotlardan biridir. 
Bu gösterimi farklı ölçek (scale) ve kaydırma (shift) değerleri kullanılarak gerçekleştirir [12]. Dalgacık 
dönüşümünde yüksek frekanslar için küçük; düşük frekanslar için de büyük boyutlu ölçek kullanılır.  

Ayrık Dalgacık dönüşüm (ADD) bağıntısı:  
  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑚𝑚,𝑛𝑛) = �  �𝑥𝑥(𝑘𝑘)2−
𝑚𝑚
2 Ψ(2−𝑚𝑚 𝑘𝑘 − 𝑛𝑛)

𝑛𝑛𝑚𝑚

 

Burada 𝑥𝑥(𝑡𝑡) işareti, ADD(m,n) Ayrık dalgacık dönüşümü, ψ ana dalgacık fonksiyonu, m ölçek ve 
n kaydırma parametresini ifade eder.  Çalışmada EEG sinyaline, Daubechies-2 dalgacığı uygulanarak, 
7. Seviye ayrıştırma yapılmıştır. 
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5 GÖRGÜL KIP AYRIŞIMI 

Sinyali farklı frekanslardaki bileşenlerine ayırma yöntemlerinden biri de Görgül Kip Ayrışımı 
(GKA) yöntemidir. GKA yönteminde şartlar sağlandıktan sonra elde edilen her bir ayrıştırma 
fonksiyonuna İçkin Kip Fonksiyonu (İKF) adı verilir. İKF aşağıdaki adımlarla elde edilir. İşlenecek 
sinyal x(t) olmak üzere; 
1. x(t) sinyalinin tüm ekstremumları tanımlanır (Maksimum ve minimum noktaları belirlenir). 
2. Minimum ve maksimum noktalar arasında ara değerleme yapılarak, emin (t) ile emax (t) zarfları elde 
edilir. 
3. Ortalama m(t) = (emin (t) + emax (t)) / 2 hesaplanır. 
4. Ayrıntı çıkartılır: d (t) = x (t) - m (t) 
5. Ekstremum noktalarının sayısı ile sıfır geçiş noktalarının sayısı birbirine eşit veya en fazla tek bir 
birim fark olana dek işlemler tekrarlanır. 
6. Elde edilen İçkin Kip Fonksiyonu (IKF) sinyalden çıkarılır.  
5. Kalan m (t) üzerinde işlemlere devam edilir. 
Bu çalışmada sinyal 6. İçkin Kip Fonksiyonuna kadar ayrıştırılmıştır. Elde edilen İKF ’ler Şekil-2 de 
gösterilmiştir. 
 

 
 Şekil 2: Veri setinden elde edilen İKF 

6 SINIFLANDIRICI 

Çalışmada DD ve GKA yöntemleri kullanılarak ayrıştırılan sinyalin istatistiksel değerleri 
kullanılarak sınıflandırıcıya verilmiştir. DD dönşümünde 7. Seviye ayrıştırma yapılmış ve ilk iki seviye 
hesaplamaya katılmamıştır. DD dönüşümü ile elde edilen öznitelik kümesi 19x30 matrisi şeklindedir. 
GKA yönteminde ise her bir kanalda 6 İKF ve 6 istatistiksel öznitelik kullanıldığından sınıflandırıcıya 
19x6x6 boyutunda bir öznitelik vektörü verilmiştir.  

K-En Yakın Komşu Algoritması 

Bu yöntemde, sınıflandırma yapılacak verilerin örnek kümesindeki normal veri kümelerine 
yakınlıkları hesaplanarak; en yakın olduğu düşünülen k tane veride bulunan en fazla sınıfa göre 
sınıflandırma yapılır. Burada esas olan sınıflandırma yapılmadan önce, her bir sınıfın özelliklerinin 
önceden net bir şekilde belirtilmiş olmasıdır [13]. Bu çalışmada k değeri 3 olarak seçilmiştir. 

 Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları (ÇKA) 
ÇKA ağlarda nöronlar katmanlar seklinde organize edilmiştir. ÇKA bir giriş katmanı, bir veya 

birden fazla gizli katman ve bir çıkış katmanından oluşur. Giriş katmanı, bilgilerin YSA’ya alınmasını 
sağlar. Çıktı katmanı, bilginin dışarıya iletildiği katmandır. Giriş ile çıkış katmanı arasında bir veya 
birden fazla gizli katman bulunabilir.   

Destek Vektör Makineleri (DVM) 
DVM, eğitim verileri kullanılarak çok boyutlu uzayda bir veya birden fazla hiperdüzlem oluşturur. 

Eğitim aşamasında, iki sınıfa ilişkin örneklerin arasındaki mesafeyi maksimum olacak şekilde, en iyi 
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ayıran hiper düzlemi (karar fonksiyonunu) saptamaya çalışır. Hiper düzlemleri oluşturduktan sonra, test 
verileri sınırın hangi tarafında kalmış ise o sınıfa dahil eder. 

7 SINIFLANDIRMA SONUÇLARI 

Çalışmada elde edilen sınıflandırma sonuçları Tablo-1 ve Tablo-2 ’de gösterilmiştir. Sol el ileri 
hareketi- sağ el ileri ve sol el geri hareketi- sağ el geri hareketinin DD ile sınıflandırmasında en yüksek 
performans YSA ile %100, en düşük performans ise %78.00 ile k-NN sınıflandırıcısında elde edilmiştir. 
Aynı hareketlerin GKA ile elde edilen öznitelikler kullanarak en yüksek performans YSA ile %90.00,  
en düşük performans ise %75.00 ile k-NN sınıflandırıcısında elde edilmiştir.  

Tablo 1. Sol El ileri Hareketi- Sağ El ileri Hareketleri Sınıflandırma Performansı 

 Dalgacık Dönüşümü Görgül Kip Ayrışımı 
Hareket YSA SVM k-NN YSA SVM k-NN 

Sol El ileri Hareketi- 
Sağ El ileri Hareket 100 90.00 80.00 82.35 70.00 70.00 

Sol El Geri Hareketi- 
Sağ El Geri Hareket 100 90.00 90.00 78.00 70.00 73.33 

Tablo 2. Sol El ileri Hareket Hayali- Sağ El ileri Hareketler Hayali Sınıflandırma Performansı 

 Dalgacık Dönüşümü Görgül Kip Ayrışımı 
Hareket YSA SVM k-NN YSA SVM k-NN 

Sol El ileri Hareket 
Hayali- Sağ El ileri 
Hareket Hayali 

 
90.00 

 
90.00 

 
75.00 

 
68.00 

 
70.00 

 
70.00 

 
Sol el ileri hareket hayali- sağ el ileri hareket hayali sınıflandırmasında ise en yüksek performans 

YSA ve DVM ile %90.00,  en düşük performans ise %75.00 ile k-NN sınıflandırıcısında elde edilmiştir. 
Aynı hareketlerin GKA ile elde edilen öznitelikleri kullanarak DVM ve k-NN ile %70.00,  YSA ile 
%68.00 sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. 

8 SONUÇ 

Çalışmada farklı aktivite içeren EEG kaydı DD ve GKA yöntemleri kullanılarak ayrıştırılmıştır. 
Bu ayrıştırma sonucu elde edilen katsayıların farklı istatistiksel değerleri kullanılarak sınıflandırıcılara 
verilmiştir. Sınıflandırma sonuçları iki ayrıştırma yöntemi için karşılaştırılmıştır. Çalışmada elde edilen 
sonuçlar değerlendirildiğinde; Dalgacık Dönüşümünün, Görgül Kip ayrıştırmaya göre daha iyi 
öznitelikler sunduğu görülmektedir.  
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Termoekonomik Analizi 

Fatih ÜNAL 
Mardin Artuklu Üniversitesi, Makine Programı, Mardin, 47100 

Ahmet Erhan AKAN 
Namık Kemal Üniversitesi, Makine Programı, Tekirdağ, 59870 

Galip TEMİR 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, İstanbul, 34349 

 
 

 ÖZET 

Günümüzde enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji fiyatlarının artmasından dolayı 
enerjinin etkin ve verimli kullanılması vazgeçilemez bir zorunluluk olmuştur. Bu çalışmada Mardin 
ilinde 120 m2 taban alanına sahip deney alanı için dikey tip toprak kaynaklı ısı pompasının soğutma 
sezonu için yapılan deneysel çalışmaların sonuçları incelenerek sisteme termoekonomik analiz 
uygulanmıştır. Sistemde soğutma sürecinde yapılan analizlere göre;  kompresörün; 1,6539 kW ile en 
yüksek ekserji kaybı, 0,4658 $/h ile en yüksek bir değere getirilmiş maliyet, 0,7464$/h ile en yüksek 
ekserji maliyeti, %44,72 ekserji kaybı oranı ve %38,43 eksergo ekonomik faktör değerlerine sahip 
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle yapılması düşünülecek iyileştirmelere öncelikle kompresörden 
başlamak gerekmektedir. Sonuç olarak; sistemimiz gerek enerji tüketimini azaltmada gerekse sera 
gazlarının emisyonlarını düşürme bakımından oldukça etkili olmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Toprak kaynaklı ısı pompası, ekserji, eksergo ekonomi, termoekonomik 
 
 

 
 Thermoeconomic Analysis of Vertical Ground Source Heat Pump 

for Cooling Season 

 ABSTRACT 

Nowadays, due to the decreasing energy sources and increasing energy prices, efficient and 
efficient use of energy has become an indispensable necessity. In this study, the results of the 
experimental studies for the cooling season of the vertical type ground source heat pump for 120 m2 
floor area in Mardin province were examined and thermoeconomic analysis was applied to the system. 
According to analyzes performed in the cooling process in the system; the compressor has the highest 
exergy loss with 1,6539 kW, cost rate associated with capital investment$ 0.4665 / h, the highest exergy 
cost with 0.7464 $ / h, 44.72% exergy loss rate and 38.43% exergo economic factor values. For this 
reason, it is inevitable that the planned improvements should be carried out primarily compressor. As a 
result; our system is quite effective in both reduce energy consumption and reducing greenhouse gas 
emissions.  

 
Keywords: Ground Source Heat Pump, Exergy, Exergoeconomic, Thermoeconomic 
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1 GİRİŞ 

Hem Dünya hem de Türkiye için enerjinin etkin ve verimli kullanılması vazgeçilemez bir 
zorunluluk olmuştur. Mevcut enerji talebini karşılanmanın yanında verimlilik arttırma çalışmaları 
yapılarak daha az enerji ile daha çok iş yapılabilmeli, daha çok ürün ve hizmet elde edilmelidir. Aynı 
zamanda enerji üretim ve tüketimi esnasında çevreye verilen zarar minimuma indirilmelidir. Bunun için 
özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile beraber kullanılabilecek alternatif teknolojiler geliştirilmeli 
ve bu sistemlerin sanayi ve günlük yaşamda kullanılabilirliğini sağlayacak çalışmalara yönelmek 
gerektiği görülmektedir[1]. Elde edilen enerjinin önemli bir kısmının tüketimi konutların ve tesislerin 
ısıtılmasında harcanmaktadır. Buradan yola çıkılarak ısı pompaları bu sorunu çözüm noktasında etkili 
bir yol olarak görülmektedir[2].  

Literatürde, TKIP'ları üzerine yapılan birçok çalışma mevcuttur. Kıncay ve Temir[3], İstanbul 
Hadımköy’de bir villanın ısı kaybı ve ısı kazancı değerlerini belirleyerek hem ısıtma hem de soğutma 
sezonu için dikey tip toprak kaynaklı ısı pompası sistemi için boyutlandırma hesapları yapmışlardır. 
Hepbaşlı ve arkadaşları[4], Ege Üniversitesi(İzmir)’de 65 m2’lik bir odada 50 m derinliğe sahip kapalı 
tip toprak kaynaklı ısı pompasının ısıtma ve soğutma performansları için deneysel çalışmalar 
yapmışlardır. Doherty ve arkadaşları[5], Nottingham Üniversitesi içinde kurdukları ve ekonomi evi (Eco 
House) adını verdikleri ev için kapalı devre halka tasarıma sahip toprak kaynaklı ısı pompası için 
başlangıç sonuçları ve faydalı olacağını düşündükleri tanımlamalar yapmışlardır. Patlar[6], çalışmasında 
teorik bir TKIP sistemi kurup ısıtma ve soğutma sezonları için TKIP sistemini oluşturan elemanlar 
üzerinde ekserji analizi uygulamıştır. Özgener ve arkadaşları[7], İzmir’de Ege Üniversitesi’nin Güneş 
Enerji Enstitüsünde kurulan dikey U-borulu toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin ekserji ve 
eksergoekonomik analizini yapmışlardır. Özgener ve Hepbaşlı[8], toprak kaynaklı (jeotermal) ısı 
pompasının modellenmesi ve performans değerlendirmesi üzerine çalışmışlardır. Çalışmada yatay ve 
dikey tipli toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinin performans analizi yapılmış ve analiz değerleri 
birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Esen ve arkadaşları[9], Elazığ’da kurulmuş olan toprak kaynaklı ısı 
pompası sistemine ait enerji ve ekserji analizi yapmışlardır. Toprak kaynaklı ısı pompası için 1 m ve 2 
m derinliklerde TID ünitesi kullanmışlardır. Yapılan analizler sonucunda toprak kaynaklı ısı pompası 
sisteminin 2 m derinliğindeki TID ünitesinin performansının 1 m derinlikteki TID ünitesinin 
performansından gerek enerji gerekse ekserji yönünden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.  

2 MATERYAL VE METOT 

Toplam dokuz adet alt üniteyi içeren üç devreden oluşan deney tesisatı, 15x8 ölçülerinde 120 m2 
taban alanına sahip bir deney alanında kurulmuştur(Şekil 1). Deney odası belirlenen binanın bodrum 
katında depo amaçlı kullanılmaktadır.  

 
Şekil 1: Deney tesisatı ve deney alanı 

Deney odasının soğutma ihtiyacının karşılanması için DTKIP kullanılmıştır. Sistem temel olarak 
3 devreden oluşmaktadır. Bunlar toprakaltı devresi, ısı pompası devresi ve fan coil devresidir.Soğutma 
sürecine ait sistemin genel akış şeması Şekil 2’de verilmektedir.  
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Şekil 2: Soğutma sürecinde genel sistem şeması 

Bu çalışmada kullanılan teorik ve deneysel kabuller aşağıda sunulmuştur. 
• Sistem sürekli akışlı açık sistem modeline uymaktadır.  
• Cihazlara ait ölçülmeyen özellikler katalog değerlerinden alınmıştır. 
• Toprakaltı Isı Değiştiricisi tamamen toprak tarafından çevrili olduğundan ısı kaybı ihmal 

edilmiştir �Q̇kayıp,TID = 0�.Pompalar kayıplı olarak çalışmaktadır �Ėkayıp,p1 ve Ėkayıp,p2   ≠
0�. I. Isı eşanjörü, evaporatör olarak görev yapmaktadır. İzole edilmiş olup kayıplar çok düşük 
olduğu için ihmal edilmiştir �Q̇kayıp,eşanjör,I = 0�. II. Isı eşanjörü, kondenser olarak görev 
yapmaktadır. İzole edilmiş olmasına rağmen ısı kaybı mevcuttur.  �Q̇kayıp,eşanjör,II ≠ 0�. 
Kompresör kayıplı olarak çalışmaktadır �Q̇kayıp,komp ≠ 0�. Kısılma vanasında entalpi kaybı 
yoktur (h3= h4). 

• Akümülasyon Tankı izole edilmiş olmasına rağmen ısı kaybı mevcuttur�Q̇kayıp,AT ≠ 0�. 
• Toprakaltı ve Fan coil sisteminde ısı taşıyıcı akışkan olarak su, ısı pompası devresinde ise 

soğutucu akışkan olarak R407C kullanılmıştır.  
Sistem ve sistem elemanlarına uygulanan eksergo ekonomik analiz için kullanılan eşitlikler 

belirtilen referanstan alınmıştır[10] ve Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Sistem Elemanlarına Ait Ekserji ve Eksergo Ekonomik Eşitlikler 

SİSTEM Ekserji Eşitlikleri Eksergo Ekonomik Eşitlikler 
Kompresör Ėx1 + Ẇkomp = Ėx2 + Ėxky,komp          Ċ1 + Ċw,komp + Żkomp = Ċ2 

Kondenser Ėx2 + Ėx5 = Ėx3 + Ėx6 + Ėxky,KOND Ċ2 + Ċ5 + ŻKOND = Ċ3 + Ċ6 

Kısılma Vanası Ėx3 = Ėx4 + Ėxky,KV Ċ3 + ŻKV = Ċ4 

Evaporatör Ėx4 + Ėx8 = Ėx9 + Ėx1 + Ėxky,EVA Ċ4 + Ċ8 + ŻEVA = Ċ1 +  Ċ9 

Pompa 1 Ėx6 + Ẇp1 = Ėx7 + Ėxky,p1 Ċ6 + Ċw,p1 + Żp1 = Ċ7 

TID Ėx7 = ĖxT + Ėx5 + Ėxky,TID Ċ7 + ŻTID = Ċ5 + ĊQ,T 

Akü Tankı Ėx9 = Ėx10 + Ėxky,AT Ċ9 + ŻAT = Ċ10 
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Fan coil Ėx11 + ẆFC + ĖxFC = Ėx8 + Ėxky,FC Ċ11 + Ċw,FC +  ĊQ,FC + ŻFC = Ċ8 

Pompa 2 Ėx10 + Ẇp2 = Ėx11 + Ėxky,p2 Ċ10 + Ċw,p2 + Żp2 = Ċ11 

3 SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Tablo 2’de soğutma sürecinde ölçülen debi ve sıcaklık değerlerinin ortalamaları, soğutucu 
akışkan R407C için Solkane ve Coolpack, su için termodinamik tablolar ve EES programından 
alınan entalpi ve entropi değerleri termodinamik eşitliklere uygun olarak hesaplanan birim zamanda 
enerji ve ekserji değerleri verilmiştir. 

Tablo 2. Soğutma Sürecinde Düğüm Noktalarına Ait Belirlenen Değerler 

Düğüm 
No Faz 

Debi Sıcaklık Entalpi Entropi Enerji Ekserji 
�̇�𝐦(kg/s) T(°C) h(kj/kg) s(kj/kgK) �̇�𝐄(kW) �̇�𝐄𝐱𝐱(kW) 

1 Sıvı 0,09767 9,2 419,22 1,7911 40,945 4,2837 
2 Gaz 0,09767 50,4 448,04 1,8267 43,760 6,1488 
3 Sıvı 0,09767 30,2 244,77 1,1517 23,907 4,3034 
4 Yaş Buhar 0,09767 0,7 244,77 1,1557 23,907 4,1967 
5 Sıvı 0,864 21,2 88,888 0,314 76,799 2,7293 
6 Sıvı 0,864 25,8 108,125 0,379 93,420 4,0100 
7 Sıvı 0,864 25,7 107,703 0,377 93,055 4,1173 
8 Sıvı 0,542 15,1 63,362 0,226 34,342 0,9052 
9 Sıvı 0,542 7,6 31,924 0,115 17,303 0,2990 

10 Sıvı 0,542 7,9 33,189 0,120 17,988 0,2444 
11 Sıvı 0,542 7,8 32,767 0,118 17,760 0,3118 

 
Sistem elemanları için Tablo 1’de verilen eşitlikler kullanılarak Tablo3’te verilmiş olan 

soğutma sürecindeki eksergo ekonomik analiz sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçlar her sistem 
elemanı için bir değere getirilmiş toplam maliyet, ekserji maliyeti, eksergo ekonomik faktör 
değerlerini içermektedir. 

Tablo 3. Soğutma sürecinde ortalama eksergo ekonomik analiz sonuçları 

SİSTEM �̇�𝐙 [$/h] �̇�𝐂𝐤𝐤𝐤𝐤[$/h] 𝐟𝐟(%) yky(%) 
Evaporatör 0,1208 0,2740 30,60 14,04 
Kompresör 0,4658 0,7464 38,43 44,72 
Kondenser 0,1208 0,5794 17,25 15,27 
Kısılma Vanası 0,0107 0,0407 20,82 2,89 
Pompa 1 0,0293 0,0491 37,37 1,86 
TID 0,1587 0,6784 18,96 10,46 
Akü Tankı 0,0276 0,0080 77,53 1,48 
Fan coil 0,1553 0,0694 69,11 8,68 
Pompa 2 0,0207 0,0049 80,86 0,61 
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Şekil 3: Soğutma sürecinde bir değere getirilmiş toplam maliyet dağılımı 

Şekil 3’te soğutma sürecinde sistem elemanlarındaki bir değere getirilmiş toplam maliyetin 
değişimi verilmiştir. Bu değer dış hava sıcaklığı değişimine bağlı değildir. Yapılan kabuller ve 
hesaplamalara göre en yüksek bir değere getirilmiş toplam maliyet 0,4658$/h ile kompresörde 
görülmektedir. 

 
Şekil 4: Soğutma sürecinde ekserji maliyeti dağılımı 

Şekil 4’te soğutma sürecinde sistem elemanlarındaki ekserji maliyeti değişimi verilmiştir. Bu 
değer dış hava sıcaklığı değişimine bağlı olarak değişmektedir. Fan coiller ile ortamdan çekilen havanın 
birim maliyeti “sıfır” kabul edilmiştir. Birim ekserji maliyetinin değişimi dış hava sıcaklığı ile aynı 
yönde bir değişim göstermektedir. 

Eksergo ekonomik analiz sonuçlarına göre kompresör en yüksek bir değere getirilmiş maliyet 
(0,4658 $/h), ekserji maliyeti(0,7464$/h) ve ekserji kaybı oranına(%44,72) sahip elaman olarak 
belirlenmiştir. Bu nedenle %38,43 eksergo ekonomik faktör değeri de dikkate alındığında iyileştirmelere 
kompresörden başlamak gereklidir. Ayrıca yapılan çalışmada TID’de ısı kaybı yok kabul edildiğinden 
ve ekserji kaybı da ihmal edilebilecek seviyelerde olduğundan bu elemanla ilgili yapılacak en iyi çalışma 
ilk yatırım maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalardır. 

Sonuç olarak; toprak ısı değiştiricileri ve kazı maliyetleri düşürülürse ve yerli teknoloji ile ısı 
pompası üretilirse bu sistemlerin ülkemiz için kullanımı hem ekonomik hem de çevresel açıdan yararlı 
olacaktır. Sistemimiz gerek enerji tüketimini azaltmada gerekse sera gazlarının emisyonlarını düşürme 
bakımından oldukça etkilidir. Mardin İli için sistemin kullanılması uygun görülmektedir. Bununla 
beraber aynı iklim kuşağında olan Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde bu tip sistemlerin 
kullanılmasının gerek ülkemizin ekonomisi gerekse çevre temizliği açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Bu tür sistemlerin kullanımının yaygın hale getirilmesi için daha fazla çalışmalar 
yapılmalı ve hükümetler tarafından desteklenmelidir. 
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 ÖZET 

Isı Eşanjörleri günümüzde mühendislik ve endüstri uygulamalarında geniş bir kullanım alanına 
sahiptir. Isı Eşanjörleri, iklimlendirme tesislerinde, termik santrallerde, ısıtma, soğutma, kimyasal 
proseslerde, atık ısının geri kazanılmasında elektronik ve uzay çalışmalarında çok yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Enerjiyi daha verimli şekilde kullanabilmek ve ısı transferini iyileştirmek maksadıyla 
çeşitli iyileştirici yöntemler geliştirerek, aynı kapasitede daha küçük boyutlu ve daha hafif ısı 
eşanjörlerin tasarımı yapılmıştır. Bu çalışmada, ısı eşanjörleri ayrıntılı olarak analiz edilmiş ve bu 
cihazlarda ısı transferi arttırma yöntemleri de geniş bir şekilde incelenmiştir. Isı transferi arttırma 
metotları aktif, pasif ve karma metotlar olarak sınıflandırılmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Isı eşanjörü, ısı transfer iyileştirmesi, aktif metotlar, pasif metotlar. 
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 ABSTRACT 

Heat Exchangers today have a wide range of applications in engineering and industrial 
applications. Heat Exchangers are used widely in electronic and space studies in heating plants, cooling 
plants, heating plants, cooling, chemical processes, waste heat recovery. To use energy more efficiently 
and to improve the heat transfer for the purpose of developing various methods for improving the design 
of smaller and lighter heat exchangers are made of the same capacity. In this study, heat exchangers 
were analyzed in detail and methods of increasing heat transfer in these devices were extensively 
investigated. Heat transfer enhancement methods are classified as active, passive and compound 
methods. 

 
Keywords: Heat exchanger, heat enhancement, active methods, passive methods 

1 GİRİŞ 

Son yıllarda kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı nedeniyle enerji tüketimi de buna paralel 
olarak hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar, enerji tasarrufuna yönelik ve yeni enerji 
kaynaklarına yönelik çalışmalarını arttırmışlardır. Konvansiyonel sistemlerde enerji, kömür, petrol vb. 
fosil yakıtlarla üretilmektedir. Bu enerji kaynaklarının belirli bir kullanım ömrünün olması ve çevreye 
verdiği zararlar nedeniyle, enerjinin verimli kullanılabilmesi için, ısı transferi iyileştirme metotlarından 
biri kullanılarak, minimum hacimde ısı transfer veriminin arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle, ısı 
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transferinde verimi artırmak için çeşitli iyileştirici yöntemler geliştirerek, aynı kapasitede daha küçük 
boyutlu ve daha hafif özelliğe sahip ısı değiştiricilerinin tasarımı amaçlanmıştır. Isı transfer iyileştirici 
tekniklerinden biri uygulanan bir ısı eşanjörü, ısıl iyileştirme uygulanmamış bir ısı değiştirici ile 
karşılaştırıldığında yatırım ve işletme bakımından ısıl iyileştirme uygulanmış bir ısı değiştiricinin daha 
fazla tasarruf sağladığı anlaşılmıştır [1]. 

Isı eşanjörlerinde yüksek ısı transferi ihtiyacı, ısıtılmış yüzeydeki ısıl direnç azaltılarak taşınımla 
ısı transferini geliştiren çeşitli teknikler geliştirmeye başlanmıştır. Genellikle ısı transfer iyileştirmesi 
arttıkça, basınç düşüşü de buna paralel olarak artmaktadır. Bu durum pompalama gücünün artmasına 
neden olmaktadır. Günümüz araştırmacıları, mümkün olabilecek en düşük basınç düşüşünde ısı transfer 
iyileştirmesini arttıran metotlar geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu metotlar, ısıtılmış yüzey üzerinden 
akan hava, su, mineral yağ ve diğer nanoakışkanları içermektedir. Uygulamaya bağlı olarak ısıtılmış 
yüzeyler, düz, pürüzlü, hareketli olabilir. Isı transferi iyileştirme yöntemleri genel olarak aktif yöntemler 
ve pasif yöntemler olarak ayrılmaktadır[2-3]. 

Bu çalışmada, endüstride ve mühendislik alanında geniş bir kullanım alanına sahip olan ısı 
eşanjörleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve bu cihazlarda ısı transferi arttırma yöntemleri de geniş bir 
şekilde irdelenmiştir.  

 

 

Şekil 1: Gövde borulu ısı değiştirici [4] 

2 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 

Endüstri uygulamalarının en önemli ve en çok karşılaşılan prosedürlerden birisi, birbirinden farklı 
sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasında meydana gelen ısı geçişidir. Bu geçişin olduğu 
cihazlara ısı eşanjörleri (yâda ısı değiştiricileri) adı verilir. Uygulamada çok farklı türlerde bulunabilen 
ısı eşanjörleri, ısı transferi sürecine, yüzey yoğunluğuna, geometriye, akış biçimine, akış sayısına ve ısı 
transfer sistemine göre sınıflandırılabilir. Isı eşanjörleri, hareketli ve hareketsiz parçalardan meydana 
gelirler. Hareketli parçalar, fan, hava dolaşımı pompası gibi elamanlar, hareketsiz parçalar ise 
sızdırmazlık elemanları, manifoldlar, tanklar, giriş-çıkış memeleri gibi elemanlardır. Birden çok alanda 
kullanılan ısı eşanjörleri, kullanım amaçlarına göre birbirinden farklı yapılarda, tiplerde, boyutlarda, 
kapasitelerde ve dolayısıyla ısıl performanslarda olabilmektedir [5]. 

Bir çift borulu ısı eşanjöründe iki çeşit akış rejimi olabilir: Paralel akışta sıcak ve soğuk akışkanın 
ikisi de ısı eşanjörüne aynı yandan girer ve aynı istikamette hareket eder. Diğer taraftan zıt akışta, sıcak 
ve soğuk akışkanlar ısı eşanjörüne zıt taraflardan girer ve ters yönde hareket ederler [6]. 
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Şekil 2: Çift borulu ısı 
değiştiricide farklı akış rejimleri [6] 

Birim hacim başına yüksek bir ısı transfer yüzey alanı elde etmek için özel olarak planlanan diğer 
bir çeşit ısı eşanjörü ise kompakt ısı eşanjörüdür. Şekil 3’de görüldüğü gibi kompakt ısı eşanjörlerinde 
büyük yüzey alanı, iki akışkanı birbirinden ayıran eşanjör duvarlarına sık dizilmiş oluklu kanatlar veya 
ince plaka ilave edilerek kompakt eşanjör elde edilir. Kompakt ısı eşanjörleri çoğunlukla, genişletilmiş 
yüzey alanındaki gaz akışına bağlı düşük ısı transfer katsayısını önüne geçmek için, gaz-sıvı (veya sıvı-
gaz) ve gaz-gaz ısı eşanjörlerinde kullanılırlar. 

 

 
 

Şekil 3: Kompakt ısı değiştirici [4] 

Isı Eşanjörlerinin Kullanıldığı Alanlar 

Isı eşanjörlerinin başlıca kullanım alanları oldukça yaygındır. Enerjide; termik santraller, 
jeotermal enerji, atık suyun soğutulması, ısı makineleri, atık ısının geri kazanımı, gıda teknolojisinde; 
soğuk dondurma ve muhafaza, elektronik sanayide; yükselticiler, bilgisayar teknolojisi, dönüştürücüler, 
süper iletkenler, kimyasal endüstride; damıtma, kimyasal işlemler, soğutma kuleleri, sağlık alanında; 
böbrek diyaliz cihazları, kanın korunması, beyin cerrahi ameliyatlarında kanın soğutulması, morglar, 
ilaç sanayinde, uzay çalışmalarında; uzay araçlarında, uçaklarda, uzayda bilimsel araştırma ve 
çalışmalarda, konutlarda; radyatörler, elektrikli ısıtıcılar, buzdolaplarında karşımıza çıkar [4-5]. 

 
3        ISI TRANSFERİ İYİLEŞTİRME METOTLARI 

Enerjiyi daha verimli biçimde değerlendirmek ve ısı transferini iyileştirebilmek amacıyla 
günümüzde kullanılan sistemlerde enerji tasarrufunu sağlayacak çalışmaların yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu sebeple, ısı transferini iyileştirmek için çeşitli artırıcı yöntemler geliştirerek, benzer 
kapasitede daha küçük nitelikte ve daha az ağırlığa sahip ısı eşanjörlerinin tasarımı hedeflenmiştir. Isıl 
iyileştirme uygulanmamış bir ısı eşanjörüne göre ısıl iyileştirici yöntemi uygulanmış bir ısı eşanjörü 
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yatırım ve işletme açısından daha tasarruflu olduğu tespit edilmiştir. Isı eşanjörü boyutu ve enerji 
maliyeti azaldıkça ısı transfer iyileştirme yöntemlerinin uygulanması azalmaktadır [7]. 

Isı transferini iyileştirmek için birçok metot mevcuttur. Isı transfer iyileştirici uygulamaları, 
sıcaklık farklarının azaltılması, ısı taşınım katsayısının büyütülmesi, birim uzunluk başına yüzey 
alanının büyütülmesi ya da hem taşınım katsayısının büyütülmesi hem de birim uzunluktaki yüzey 
alanının büyütülmesi üzerine olmuştur ve bu hedefle çalışmalar yapılmaktadır [8]. 

Isı transferi artırma metotları ise ısı eşanjörünün performansını artırmak ya da ısı eşanjörünün 
ebatını ve maliyetinde tasarruf sağlamak hedefiyle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Isı transferi 
artırma metotları aktif, pasif ve karma metotlar olarak sınıflandırılmaktadır. Isı transfer artırma 
metotlarını Tablo 1'de gösterildiği gibi gruplandırılmıştır [9].  

Tablo 1: Isı transferi iyileştirme metotları [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İki fazlı akışlarda ısı transfer artırma metotları tatbik eden çok sayıda araştırma yapıldığı 

irdelenmiştir. Ayrıca ısı transferi artırılmasının iki fazlı akış kararsızlıklarına etkisini irdelemek 
gayesiyle yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Isı transferi artırma metotları için ısı transfer moduna 
göre sınıflandırma 11 adet pasif metot 9 adet de aktif metot bulunmaktadır [10]. 

 
Pasif Yöntemler 

Isı aktarılan akışkana pompa gücünden başka herhangi bir ilave enerji verilmeden yalnızca ısı 
aktarımıyla iyileştirmeyi sağlayan metot ise pasif metot olarak isimlendirilir [8]. 

Yüzey veya geometrik değişiklikler ve çeşitli ekler uygulamada merkezi bir rol oynamaktadır 
Kaynama ve yoğuşmada sıvı akışına yön vermek için açılmış yüzeyler, türbülans iyileştirici pürüzlü 
yüzeyler, birim uzunluk başına artırılmış yüzeyler, kanatçıklar, boru içine konulmuş elemanlar, dönüşlü 
akış veya ikincil akış meydana getirmek için konulmuş türbülatörler, girişe konulmuş vorteks üreteçleri 
pasif metoda örnek verilmektedir.  

Pasif yöntemlerden en sık kullanılanlar; kaplanmış yüzeyler, pürüzlü yüzeyler, sıvılar için 
kanatçıklı yüzeyler, kanal içine bırakılmış unsurlar, girdaplı akış, sargılı tüpler ve yüzey gerilimi 
biçiminde sıralanabilir [11]. 

Aktif Yöntemler 

Isı iletilen akışkana ek enerji verilerek ısı transferindeki iyileştirmeyi sağlayan metot aktif metot 
olarak isimlendirilir. Akışkan girizgâhındaki ritim ile akışkan vibrasyonu, ısı transfer yüzeyinin 
döndürülmesi, ısı transfer yüzeyinin düşük frekanslarla vibrasyonu, elektrostatik alanların meydana 
getirilmesi gibi ek güce gereksinim duyulan metotlar aktif yönteme örnek verilebilirler. 

Pasif Metotlar Aktif Metotlar 
İşlenmiş yüzeyler Mekanik yardımcılar 

Pürüzlü yüzeyler Yüzeyler titreşimi 

Genişletilmiş yüzeyler Akışkan titreşimi 

Yerleşik iyileştirme elemanları Elektrostatik alanlar 

Dönmeli akış elemanları Emme veya enjeksiyon 

Bobinli borular Jet çarpması 

Yüzey gerilim elemanları Yüzey dönmesi 

Katkı maddeleri İndüklenmiş akış 

Yüzey katalizörleri Diğer elektrik metotlar 

Mikro oluklar  

Gözenekli yapılar  
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Aktif yöntemlerden en yaygın olarak tatbik edilenler; mekanik yöntemler, akışkan titreşimi, 
yüzey titreşimi, emme ve jet akışı ve elektrostatik alan olarak sıralanabilir. Yukarıda da anlatıldığı gibi 
aktif tekniklerde dışarıdan maruz bırakılacak bir güce gereksinim vardır. Bu güç gerek döndürme 
gerekse manyetik veya vibrasyon alan için kullanılabilir. Pasif tekniklerde ise ısı aktarımını artırılması 
akışkan hareketleri ya da yüzey geometrisi ile sağlanmaktadır. Aktif yöntemin pasif yönteme göre 
avantajlarından birisi, kanal içerisine türbülatör bırakılmasından kaynaklanan kirliliğin olmamasıdır. 
Aktif yöntemin pasif yönteme göre dezavantajı ise dışarıdan ek bir güç gerektirmesidir [12]. 

Bu konu üzerinde bazı araştırmacılar eşmerkezli borulu ısı değiştirici üzerine bazı deneysel 
çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda genellikle ısı transfer hızının, NTU’nun (geçiş birim sayısı ve 
etkinliğin, boru dönüş hızının artmasıyla arttığı belirtilmiştir. 

Literatüre göre; eşmerkezli borulu ısı eşanjörlerinde aktif yöntemlerin kullanımı ile ilgili çok az 
araştırma yapılmıştır ve henüz tek başına sayısal bir çalışma yapılmamıştır. Fakat dairesel ve konsantrik 
borulardaki aktif yöntemler üzerine deneysel yapılan araştırmalara literatürde sık rastlanmaktadır.  

Aktif metotlarda fazladan ek dış güce ihtiyaç duyulduğundan bunun ekonomik gideri genel 
değerlendirmede göz önünde tutulmalıdır. Birçok durumda pratik uygulamaların kısıtlanması ve harici 
güç kaynağının zor uygulanması nedeniyle aktif yöntemlerin kullanımı sınırlıdır. Endüstriyel 
uygulamalarda daha çok pasif metotlar tercih edilmektedir. 

 
 Karma Yöntemler 

Bu ısı transferi iyileştirme yöntemi hem aktif hem de pasif yöntemlerin bir kombinasyonudur. 
Akışkan titreşimi ve yay tipi türbülatörlerin aynı anda kullanımı, ısı eşanjörlerinde bol miktarda 
çalışmanın yapıldığı bu yöntem için iyi bir örnek olabilir. Aktif ya da pasif metotlardan iki veya 
daha fazlası birlikte uygulanmasıdır.  

 
4 NANOAKIŞKANLARIN ISI EŞANJÖRLERİNDE KULLANIMI 

Son yıllarda, ısı transfer ortamına küçük boyutta katı parçacıkların eklenmesi, ısı eşanjörlerinde 
ısı transfer oranını artırmak için önemli tekniklerden biri olarak kullanılmaktadır. Küçük parçacıkların 
ısı eşanjörlerinde kullanımı araştırmacıların dikkatini çekmesine rağmen, yüksek basınç düşüşü, aşınma, 
filtrelerde tıkanma ve çökme gibi bazı problemlere sebebiyet vermektedir. Ancak Nanoakışkanların 
kullanmak, küçük katı parçacıklara oranla ısı transferinde nispeten daha yüksek bir verim artışına neden 
olur. Yukarıda konu edilen sorunların üstesinden gelmek için, çok küçük boyutlarda ve düşük 
konsantrasyonlarda katı parçacıklarla birlikte nanoakışkanlar kullanılır. 

   
5 SONUÇ 

Bu çalışma, ısı eşanjörlerinde zorlanmış taşınımla oluşan ısıl iyileştirme metotlarını sayısal ve 
deneysel olarak yapılan araştırmaları kapsamaktadır. ısı eşanjörleri endüstriyel ve mühendislik 
uygulamalarında geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Endüstriyel uygulamalar için daha çok pasif 
metotlar tercih edildiği literatürden anlaşılmıştır. Pasif yöntemlerde oluşan girdaplı akışlar ısı transferi 
iyileştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Pasif yöntemler, Prandtl sayısı düşük akışkanlar için tercih 
edilebilir. Aktif metotların kullanımı, ısı eşanjörlerinde yaygın olarak kullanılmamakta olup, bu alan 
üzerine araştırmalar genişletilebilir.  

Bu çalışmada incelenen bir diğer yöntemde, son yıllarda dikkat çeken nanoakışkanların, ısı 
eşanjörlerinde kullanılmasıdır. Araştırmacılar ısı transferinde ısıl iyileştirme çalışmaları için,  
nanoakışkanları pasif metotlarla birlikte kullanımını arttırmalıdır. 
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 ÖZET 

Bu çalışmada, dairesel kesitli bir boru içine yerleştirilmiş plaka tipi bir türbülatör ve bu plaka 
üzerinde oluşturulmuş farklı kanatçık açılarındaki türbülatörler sayısal olarak incelenmiştir. Her bir 
türbülatör için Reynolds sayısının 4000 – 30000 aralığı için ısı transfer performansı, basınç kayıpları 
araştırılmıştır.  Sonlu hacimler metoduna dayalı analiz yapan ANSYS Fluent programı kullanılarak 
temel korunum denklemleri sürekli rejimde 3 boyutlu ve türbülanslı akış şartlarında çözülmüştür. 
Havanın farklı debilerine göre yapılan çalışmada sayısal analiz sonuçları elde edilmiştir. Sayısal analiz 
sonucunda boru içinde sıcaklık konturları ve basınç dağılımları oluşturulmuştur. Türbülatör 
kullanılarak, boş boruya göre %160 oranına varan değerlerde ısı transfer iyileştirmesi sağlanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Plaka tipi türbülatör, ısı transfer iyileştirmesi, basınç düşüşü, hesaplamalı 

akışkanlar mekaniği. 
 
 
 

Numerical Investigation of the Effect of Plate Type Turbulators on 
Heat Enhancement 
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   ABSTRACT 

In this study, a plate type turbulator placed in a circular tube and numerical analysis of the 
turbulators different fins formed on the plate were investigated numerically. Heat transfer performance 
and pressure drop were investigated for Reynolds number 4000-30000 for each type turbulator. The 
basic conservation equations are solved in the steady state in 3D and turbulent flow conditions by using 
the ANSYS Fluent program which analyzes based on the finite volume method. Numerical analysis 
results were obtained in the study conducted according to the different flow rate of air. As a result of the 
analysis temperature contours and pressure distributions were formed in the tube. Using a turbulator, 
heat transfer enhancement of up to 160% compared to empty tube was achieved. 

Keywords: Plate type turbulator, heat transfer enhancement, pressure drop, computational fluid 
mechanics. 
1           GİRİŞ 

Enerjiyi daha verimli şekilde kullanabilmek ve ısı transferini iyileştirebilmek amacıyla 
kullanılan sistemlerde enerji tasarrufuna yönelik çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Isı 
transferini artırmak için birçok yöntem mevcuttur. Isı transferi artırıcı teknikler, ısı taşınım katsayısının 
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artırılması, birim uzunluk başına yüzey alanının büyütülmesi, sıcaklık farklarının azaltılması veya hem 
taşınım katsayısının artırılması hem de birim uzunluktaki yüzey alanının büyütülmesi üzerine olmuştur 
[1]. 

Isı transferini iyileştirmek ve türbülansı artırmak için boru içine yerleştirilen unsurlar 
türbülatörlerdir. Bunun yanında türbülatörler; boru içine yerleştirilmiş eleman ve türbülans üreteçleri 
olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle endüstriyel tip kazanlarda ve kalorifer kazanlarında ısı 
transferinin, dolayısıyla kazan veriminin artırılması için türbülatör (türbülans üretici) kullanımı oldukça 
yaygınlaşmıştır Türbülatörlerin kullanım amaçları aşağıda verilmiştir [2-6]. 
- Akış ortamına kolaylıkla yerleştirilerek sınır tabakaların parçalanmasını, dağılmasını ve yeniden 
oluşmasını sağlarlar. 
- Isı transfer alanını büyütürler. 
- Akış ortamının türbülans şiddetini, sertliğini artırırlar. 
- Akım yolunu uzatırlar. 
- Akım çevresinde dönüşlü akışlar oluştururlar [2-6]. 

 
2           SAYISAL ÇALIŞMA VE MATEMATİK MODEL 

Modelin Genel Tanımı 

Bu çalışmada, ısı değiştiricisine yerleştirilen türbülatörlerin ısı transferi üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Her bir türbülatör tipi (düz plaka ile düz plaka üzerinde açılan farklı kanatçık açılarına 
sahip üç türbülatör olup toplam birbirinden farklı dört türbülatör) için sayısal analizler yapılmıştır. 
Türbülatör kanatçık açılarının farklılaşması ile ısı transferinin değişimi incelenmiştir. Akış bölgesindeki 
ısı transfer performansı, basınç kayıpları değişimi incelenip, türbülatörlü borular ile boş borular için 
yukarıda bahsedilen parametreler için değerler kıyaslanmıştır. Çalışma Reynolds sayısının 4000 – 30000 
aralığında ve havanın değişken debilerinde çalışılmıştır. Çözümleme türbülanslı akış ve sürekli rejim 
şartlarında üç boyutlu olarak yapılmıştır. 

. 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Analizde kullanılan türbülatörün matematik ve katı modeli [1] 

Tablo 1. Isı değiştiricinin fiziksel özellikleri 

PARAMETRE BOYUT PARAMETRE BOYUT 
Isı değiştiricisinin boyu 

 

1000 

 

Ortalama hava giriş sıcaklığı 290 K 
Boru iç çapı (D) 58 mm Ortalama satıh sıcaklığı 350 K 
Boru et kalınlığı (tb) 1 mm Türbülatör kanatçık adımı (p) 62.5 mm 
Türbülatör uzunluğu 

 

980 mm Türbülatör kanatçık açıları (β) 30°,45°,60° 
Türbülatör genişliği (S) 54 mm Türbülatör kanatçık uzunluğu (b) 25 mm 
Türbülatör et kalınlığı (tt) 1 mm Türbülatör kanatçık genişliği (c) 36 mm 
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Sayısal analizdeki iç borunun malzemesi ısıyı daha iyi iletilmesi için bakır olup iç çapı 58 mm 
ve dış çapı 60 mm olup et kalınlığı 1 mm’dir. Isı değiştiricisinin uzunluğu 1000 mm’dir. Bakır borunun 
yerleştirilen türbülatörler ise malzemesi ise çeliktir. Şekil 1’de görüldüğü gibi türbülatörler; düz plaka 
ile sabit kanatçık adımında 62.5 mm ve üç farklı kanatçık açısında 30°,45°,60° olup boyları da 980 
mm’dir. Isı değiştiricisinin fiziksel hususiyeti Tablo 1’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Şekil 2: Sayısal modellemede kullanılan                 Şekil 3: Sayısal modellemede kullanılan  
                  türbülatörlü ısı değiştirici  [1]                                   ısı değiştiricinin ağ yapısı[1] 

Sınır Şartları 

Havanın giriş sınır şartı: 
z=0 için; υr=0 ,υθ = 0 , υz ≠ 0, T≠ 0                                                                                                            (1) 
Bakır boru ve hava bölgesinin olduğu iç yüzeydeki sınır şartı: 
−𝑘𝑘 ∂T

∂r
               = h(Tduv.-Th)      υr=0 ,υθ = 0 , υz =0                                                                                    (2) 

                                                                                                                                            
Dış yüzey sınır şartı: 
 −𝑘𝑘 ∂T

∂r
                = 0                                                                                                                                     (3) 

 
Çıkış sınır şartları: 
∂υr
∂z

                = 0,  ∂υθ
∂z

                 = 0,  ∂υz
∂z

               = 0,  ∂T
∂z

                = 0                                                    (4)   
3.          SAYISAL SONUÇLARIN DOĞRULANMASI 

Bu çalışmada sayısal analizde elde edilen bulguların doğruluğunu ispat edebilmek için 
literatürde bulunan sayısal sonuçlara dayalı denklemler kullanılarak, güvenilirlikleri kontrol edilmiştir. 
Türbülanslı ve sürekli akış durumlarında boru içi akışta Reynolds sayısının 4000-30000 aralığında 
sayısal sonuçlar literatürdeki eşitliklerle karşılaştırılarak ısı transferi incelenmiştir. Sayısal sonuçların 
literatürde bulunan diğer eşitliklerle (Dittus-Boelter, Petukhov, Sieder-Tate eşitlikleri vb.) uyuştuğu 
ispat edildikten sonra çalışmalara devam edilmiştir. Isı değiştiricide bakır boru içine yerleştirilen sabit 
adım ve farklı kanatçık açılarına sahip türbülatörlerin sayısal sonuçları incelenmiştir.  

Sayısal sonuçların doğrulanması amacı ile boru içindeki tam gelişmiş akış için literatürdeki basit 
bağıntılar Dittus-Boelter, Sieder – Tate, Petukhov ve Gnielinski’nin elde etmiş olduğu denklemler 
uygulanarak doğrulama yapılmıştır [7-11].  

Şekil 4’de Nusselt sayısının Reynolds sayısına göre değişimi, sayısal ve ampirik ifadelere 
(Dittus-Boelter, Sieder Tate, Petukhov ve Gnielinski) göre verilmiştir. Şekil 4’de görüldüğü gibi, 
Reynolds ve Nusselt sayıları kendi aralarında uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Yani Reynolds sayısının 
artmasına bağlı olarak, Nusselt sayısı da artmıştır. Sayısal analiz ve Dittus-Boelter ifadesinden elde 
edilen sonuçların kendi aralarında uyumlu olduğu görülürken, diğer bağıntılarla (Sieder-Tate, Petukhov 
ve Gnielinski) paralellik göstermektedir. 
 
 

 

r= 0,029m 

r=0,030m 

(r, θ,1m) (r, θ,1m) (r, θ,1m) (r, θ,1m) 
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Şekil 4: Boş boruda sayısal ve ampirik Nusselt 
sayılarının karşılaştırılması [1] 
4.          BULGULAR 

Farklı Geometrilerdeki Türbülatörler İçin Elde Edilen Sonuçların İncelenmesi 

Boş ve türbülatör yerleştirilmiş ısı değiştiricisinin her biri üç boyutlu modellenerek sayısal 
sonuçlar elde edilmiştir.  Bu sonuçları elde etmek amacıyla ısı transfer özelliklerini inceleyebilmek için 
CFD kod programından faydalanılmıştır. Sayısal modelde analiz işlemleri Reynolds sayısının 4000 –
30000 aralığında yapılmıştır. Sayısal çalışmada, düz plaka ile düz plakanın üzerine açılan farklı kanatçık 
açılarına (30°,45°,60°) sahip toplamda birbirinden farklı dört türbülatör modellenerek çalışma alanı 
sayısal analizde genişletilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Şekil 5: Türbülatör Nusselt sayılarının                     Şekil 6: Türbülatör basınç değişimlerinin     
         Reynolds sayısına değişimi [1]                                 Reynolds sayısına değişimi [1] 

Şekil 5’de görüldüğü gibi kullanılan türbülatörlerin tamamında ısıl iyileşme sağlandığı 
görülmektedir. Reynolds sayısının artmasıyla birlikte buna paralel bir şekilde Nusselt sayısı artmaktadır. 
Isı transfer değerini artıran türbülatörlerin kanatçık açısının artması ile Nusselt sayısının arttığı, kanatçık 
açısının azalması ile de Nusselt sayısının azaldığı gözlemlenmiştir. Kanatçık açı değerlerinin değişimi 
ile birlikte ısıl iyileştirmenin en fazla 60° türbülatörün de en az ise 30° türbülatörün de gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. Fakat çalışmada kullanılan türbülatörlerin tamamı için ısıl iyileştirme en az düz plakada 
olmaktadır. 

Şekil 6’da görüldüğü gibi türbülatörlerin kanatçık açı değerleri artıkça basınç kayıpları 
artmaktadır. Bunun sebebi ise türbülatörlü ısı değiştiricilerinde boru içerisindeki direnç fazlalaştıkça 
basınç kaybı boş boruya göre artmıştır. Reynolds sayısının artmasıyla birlikte buna paralel bir şekilde 
basınç düşüşleri de artmaktadır. Boş ısı değiştiriciye oranla, kanatçık adımlarının küçülmesi ile birlikte 
basınç düşüşünün en fazla 60° türbülatörün de en az ise 30° türbülatörün de gerçekleştiği görülmektedir. 
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Fakat çalışmada kullanılan türbülatörlerin tamamı için en az basınç düşüşünün ise düz plakada olduğu 
tespit edilmiştir.  

Üç boyutlu modelin Re~17000 değerinde boş boru ile farklı kanatçık açılarına sahip 
türbülatörlerin ısı değiştirici içine yerleştirilip orta kısmından alınan sıcaklık dağılımları Şekil 7’de 
verilmiştir. Sıcaklık dağılımlarından anlaşıldığı gibi hava; ısı değiştirici girişinde sabit sıcaklıkta tam 
gelişmemiş akış formunda girmekte daha sonra boru giriş bölgesinde tam gelişmiş forma 
dönüşmektedir. Isı değiştiricideki türbülatörlere ait kanatçık açıları büyüdükçe giriş bölgesinden çıkış 
bölgesine doğru akışkan sıcaklığı artmaktadır. Yani kanatçık açıları büyüdükçe daha fazla türbülans 
meydana getirip sınır tabakayı incelttiğinden daha fazla ısı aktarımı sağlanmaktadır.  

 
 

 

 

 

Şekil 7: Re = 17000’de ısı değiştiricide r-z düzleminde sıcaklık dağılımları [1] 
a)Boş b) Plaka c) 30° d) 45° e) 60° 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Şekil 8: Re = 17000’de ısı değiştiricide r-z düzleminde basınç dağılımları [1] 
a)Boş b) Plaka c) 30° d) 45° e) 60° 

Şekil 8’de ise boş boru ile içine türbülatör bırakılmış ısı değiştiricilerinde boru girişi ile çıkış 
arasında meydana gelen basınç farkını (∆P) göstermektedir. Boş boruda oluşan basınç düşümünün 
kademeli ve oldukça düşük olduğu görülmektedir. Türbülatörlü borularda basınç düşümünün boş boruya 
göre daha fazla olduğu görülmektedir. Basınç düşümünün açı değişim değerlerine göre en yüksek 60° 
türbülatörde ve en düşük ise düz plakada gerçekleşmiştir. 

 

%Artış oranı  = türbülatörlü boru sonucu−boş boru sonucu

boş boru sonucu
x100                                        

 (1) 
Türbülatör kullanılan ısı değiştiricilerinde boş boruya oranla sırasıyla (Eş. 1) ‘e göre;  

Plaka türbülatör: %61.28, 30° türbülatör : %121.16, 45° türbülatör : %145.14, 60° türbülatör: %160.50 
oranında ısı transfer iyileşmesi sağlanmıştır.  
5. SONUÇ 

 Çalışma elde edilen verilerin genel olarak değerlendirilmesi aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
• Türbülatör kullanılan durumların tamamında boş boruya göre ısı transferi iyileşimi sağlanmıştır. 
• Boru içine bırakılan türbülatörlerin her biri, boş ısı değiştiricisine oranla Nusselt sayısını 

değerlerini artırmıştır.   
• Kanatçık açıları artıkça ısı transfer iyileşme oranı artmaktadır. 

   (a) 

   (c)    (d) 

   (b) 

   (e) 

   (b) 

   (c)    (d) 

   (a) 

   (e) 
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• Sayısal analizden elde edilen sıcaklık dağılımları değerlerine bakıldığında en fazla ısı transfer 
iyileşmesi boş boruya göre %160.50 oranında 60°’lik türbülatörde gerçekleştiği görülmüştür. 

• Sayısal analizden elde edilen verilere bakıldığında kanatçık açı değişimi dikkate alındığı 
durumlarda ise en az ısı transfer iyileşmesi boş boruya göre %121.16 oranında 30°’lik 
türbülatörde gerçekleştiği görülmüştür. 

• Açı değeri büyüdükçe basınç düşümünün arttığı görülmüştür. 
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 ÖZET 

Günümüzde güç sistemlerinin kontrol edilmesi ve mevcut bulunan iletim sistemlerinin 
kapasitelerinin artırılması gibi konular önem kazanmaya başlamıştır. Klasik kontrol sisteminin bir 
alternatifi olan Kaskad kontrol, kontrol sistemin performansını özellikle öngörülemeyen bozucuların 
varlığında artırmaktadır. Bu çalışmamızda Statik Senkron Seri Kompansatör (SSSC) içeren sonsuz 
baraya bağlı tek makineli güç sisteminde kaskad kontrolör yapısı kullanılarak sistemin kararlılığının 
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Kaskad kontrol sistemi iç ve dış döngülerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, 
kaskad kontrol sisteminin iç ve dış döngülerinde PI-PI ve PID-PI kontrolörler genetik algoritma ile ayrı 
ayrı optimize edilmiştir. Hafif yük durumu şartlarında PID-PI kaskad kontrolörü ile PI-PI kaskad 
kontrolörün performansı karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar neticesinde elde edilen sonuçların 
değerlendirilmesi sonucunda hafif yük durumunda PID-PI kaskad kontrolörü, PI-PI kaskad kontrolüne 
göre %24 daha iyi bir performans gösterdiği görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Güç Sistemleri, SSSC, Kaskad Kontrol, Genetik Algoritma, PID kontrolör. 
 

 
CASCADE BASED CONTROLLER DESIGN FOR SSSC  

 ABSTRACT 

Today the studies such as controlling power systems and increasing the capacities of transmission 
systems have started becoming more important depending on demanded energy. Being an alternative to 
conventional control system, Cascade Control increases the performance of the control system 
especially when there is an unpredictable destructive. In this study, the control of the system is ensured 
with Cascade Control structure over single machined power system connected to infinite bus bar 
including SSSC (Static Synchronous Series Compensator). In this study, PI controllers were used in the 
internal and external loop of the cascade control system. In this study, PI-PI and PID-PI controllers in 
the inner and outer cycles of the cascade control system are optimized separately by genetic algorithm. 
The performance of the PI-PI cascade controller was compared with the PID-PI cascade controller under 
light load conditions. As a result of evaluating the results obtained as a result of these comparisons, it is 
seen that PID-PI cascade controller performs 24% better than PI-PI cascade controller in case of light 
load. 

 
Keywords: Power Systems, SSSC, Cascade Control, Genetic Algorithm, PID controller. 

GİRİŞ 

Enerji üretiminin yapıldığı merkezlerden, enerjinin yoğun olarak tüketildiği merkezlere uzun 
mesafeler ile taşınmaktadır[1]. Güç sistemlerinde bulunan elektrik santrallerinin verimli kullanılması 
halinde, yeni santral gereksinimi azalmış olur ve mevcut bulunan iletim hatları ile daha fazla güç transfer 
edilir[2]. Güç sistemlerinin kontrolünün yeterince yapılmaması, aşırı yüklenmenin meydan gelmesi ve 
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aşırı reaktif güç talep edilmesi güç sistemlerinde büyük dinamik salınımları, düşük güç transferi, güç 
sistemlerinde gerilim çökmeleri, geçici ve sürekli hal kararsızlığı gibi fazlaca problemi beraberinde 
getirir [1]. Yarıiletken teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişmeler neticesinde güç elektroniği 
endüstrisini etkileyerek güç sistemlerinde yeni güç elektroniği elemanları kullanılmaya başlamıştır[3]. 
Güç sistemlerinde meydana gelen böyle problemlerin çözümünde güç elektroniğinde meydana gelen 
hızlı gelişmeler ile esnek AC iletim sistemlerinin FACTS (Flexible AC Transmission Systems) ortaya 
çıkarılmasına sebep olmuştur. FACTS denetleyicileri, güç akış kontrolünde sistemlerin geçici ve kalıcı 
kararlılığını iyileştirmede kullanılabilmektedir ve güç sistemi salınımları azaltmak için tercih 
edilmektedir[4]. FACTS denetleyicileri ile güç sistemleri parametrelerinden olan akımın, gerilimin, faz 
açısının, empedansın ve iletim hattından akan aktif ve reaktif güç akışının kontrolünü mümkün 
kılmaktadır. 

Yapmış olduğumuz çalışmada, sonsuz baraya bağlı bir makineli güç sisteminde ortaya çıkan 
salınımların SSSC tabanlı kaskad kontrolör kullanarak sönümlenmesine çalışılmıştır. Kullanılan PI-PI 
kaskad kontrolörün iç ve dış döngülerinde PI kontrolörleri kullanılmıştır. PID-PI kaskad kontrolörün iç 
döngüsünde PI ve dış döngüsünde PID kontrolörü kullanılmıştır. Her iki önerilen kaskad kontrolör 
sistemlerinin ayar parametre değerleri Genetik Algoritma yöntemi ile ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu 
çalışmada, Hafif yük (Pref = 0.3 p.u) durumu şartlarında optimize edilmiş olan değerler ile önerilen PI-
PI kaskad kontrolörü ile PID-PI kaskad kontrolörünün performansları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan 
yöntemler ile elde edilen grafikler sonuç kısmında değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

STATİK SENKRON SERİ KOMPANZATÖR (SSSC) 

Statik Senkron Seri Kompansatör (SSSC), güç sitemine seri bağlanan bir FACTS denetleyicisi 
olup gerilim kaynaklı konverter (VSC), DC kapasitör ve kuplaj transformatöründen meydana 
gelmektedir [5]. Genel olarak SSSC, güç sistemindeki aktif ve reaktif güç kontrolünü sağlamak için 
tercih edilmektedir. SSSC ile güç sistemi akımı direkt kontrol edilebilmektedir. SSSC’ nin temel yapısı 
ve eşdeğer devresi Şekil 1 ile gösterilmiştir. 

 

  
Şekil 1: (a) SSSC’ nin temel yapısı , (b) SSSC’ nin eşdeğer devresi.     

 

      SSSC’nin yaptığı, iletim hattının reaktansının (X) bir kondansatör, konverter ve 
transformatör üzerinden azaltma işidir. SSSC güç sistemine uygun faz açısında gerilim enjekte ederek 
iletim hattının etkin empedansını değiştirir[4, 6, 7]. 
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Şekil 3: SSSC içeren sonsuz baraya bağlı bir makineli güç sistemi 
 
Çalışmamızda, SSSC içeren sonsuz baraya bağlı bir makineli güç sisteminin paralel iletim 

hattının orta noktasında kısa devre arızası oluşmaktadır. SSSC’li güç sistemi ve arızalı durumunun 
gösterimi Şekil 3 ile verilmiştir. 
 

3. KASKAD KONTROL 

Uzun zaman gecikmeli kontrol sistemleri ve klasik geri beslemeli sistemlerine güçlü 
bozucuların gelmesi ile sistem iyi bir performans gösterememektedir. Klasik geri beslemeli sisteminin 
bir alternatifi olarak kaskad kontrol sistemi kullanılmaktadır. Kaskad kontrol sistemleri dışarıdan gelen 
güçlü bozucular karşısında sistemin performansını artırmada tercih edilmektedir[8]. Çalışmamızda 
kullanılan kaskad kontrol yapı, SSSC ve güç sistemi açık gösterimi Şekil 4 ile verilmiştir. Kaskad 
kontrol bloğunun dış döngüsünde bulunan PI kontrolörün girişine senkron generatör rotor hız sapması 
gelmektedir. Dış döngüdeki kontrolörün çıkışında elde edilen işaret güç sapmasının farkı alınarak 
kaskad kontrol yapının iç döngüsünde bulunan PI kontrolörün girişine verilerek kaskad kontrol 
sisteminin çıkışında SSSC’nin güç sistemine enjekte edeceği gerilim (Vqref

*) gerilimi elde edilerek 
SSSC’nin girişine aktarılır. SSSC ise girişine gelen Vqref

* değerine yakın bir Vq değerini üreterek güç 
sistemine enjekte eder. 

 

 
Şekil 4:  Kaskad kontrol yapı ve SSSC içeren güç sisteminin blok diyagramı 

 

4. GENETİK ALGORİTMA 

Genetik Algoritma karmaşık fonksiyonların çözümü için optimizasyonu sağlar ve biyolojik 
evrim mekanizmasını temel alan bir algoritmadır[9]. Genetik Algoritma yöntemi doğadaki var olan 
şartlara göre en iyi olan bireyin yaşayıp bir sonraki nesle aktarılarak daha iyi çözümler üretmektir ve 
kötü olan bireylerinde elenmesini sağlamaktır. Doğadaki oluşabilen seçim, çaprazlama ve mutasyon gibi 
evrimsel olayların modellenmesi ile genetik algoritma operatörleri yardımıyla en iyi olan bulunmaya 
çalışılır[10]. Genetik Algoritma yöntemi bir çözümle değil de birden fazla çözüm kümesi ile 
uğraşmaktadır. Bundan dolayı üretilen çözüm kümelerinin içinden iyi olanlar seçilmekte ve iyi 
olmayanlar ise elenmektedir. Bu çözüm yöntemi genetik algoritmanın başarı sırrı olarak tanımlanır[11]. 
Optimal yaklaşımda IAE ( Integral of Absolute Error) kullanılarak hata sinyalini minimum yapacak 
optimum kontrolör ayar parametreleri belirlenmeye çalışıldı. Hata sinyali olarak hız sapması (Δw) 
alınmıştır. Uygunluk fonksiyonu aşağıdaki denklemdeki gibi belirlendi. 

 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼 = ∫ |∆𝑤𝑤(𝑡𝑡)|𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

0                                                                                                              (1) 
 
𝑓𝑓 = 1

1+𝛼𝛼.𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸
                                                                                                                           (2) 

 
Denklemde f uygunluk fonksiyonunda α çarpanı 0,1 alınmıştır. Kullanılan algoritmada 

çaprazlama oranı (crossover rate) 0,8 olarak, mutasyon oranı (mutation rate) 0,1 olarak ve nüfus 

GC1 GC2 SSSC     
Güç 

Sistemi 

Δw 
+ - - + 

Δw 

Vq
*      Vq Δw

*
 

Peo Peo 
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büyüklüğü (population size)  20 olarak seçildi. Ayrıca, örneğimiz için 100 nesil için araştırma 
yapılmıştır. 

 

BENZETİM ÇALIŞMASI 

            Bu çalışmada, Statik Senkron Seri Kompansatör (SSSC) içeren sonsuz baraya bağlı tek makineli 
güç sisteminde kaskad kontrolör yapısı kullanılarak sistemin kararlılığının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 
Önerilen PID-PI kaskad kontrolörü ile önerilen PI-PI kaskad kontrolörünün, paralel iletim hattının orta 
noktasında 3 faz kısa devre arızası oluşmaktadır. t=1s anında kısa devre arıza oluşup arıza 0.1s 
sürmektedir. Önerilen PID-PI kaskad kontrol sistemin dış yapısında PID, iç yapısında da PI kontrolörü 
kullanılmıştır. Aynı şekilde önerilen PI-PI kaskad kontrolörün iç ve dış döngüsünde PI kontrolörler 
kullanılmıştır. Kullanılan bu kontrolörlerin parametre değerleri hafif yük durumunda genetik algoritma 
yöntemi ile belirlenmiştir. Önerilen PI-PI kaskad kontrolörünün optimize edilen parametre değerleri 
Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1. PI-PI kaskad kontrolörün optimize edilen parametre değerleri ve değişim aralığı 

Parametreler En İyi Değer   Minimum  Maksimum 

Dış Döngü Ko 536.7110 10 2000 
To      0.0647 0.0001 15 

İç Döngü Ki 1 1 1000 
Ti       0.0061 0.0001 20 

 

            Önerilen PID-PI kaskad kontrolörünün optimize edilen parametre değerleri Tablo 2’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 2. PID-PI kaskad kontrolörün optimize edilen parametre değerleri ve değişim aralığı 

Parametreler En İyi Değer Minimum Maksimum 

Dış Döngü 
Ko 290.0007 10       2000 
To 0.0701 0.0001          15 
Kdo 800 0.0001        800 

İç Döngü 
Ki 1 1       1000 
Ti 3.0331 0.0001         20 

Önerilen PID-PI kaskad kontrolör çizilen grafiklerde PID-PI, PI-PI kaskad kontrolörü ise PI-PI 
şeklinde grafiklerde belirtilmiştir. Hafif yük durumu için, elde edilen rotor hız sapmasının (Δɷ) 
benzetim sonuçları Şekil 5 ile verilmiştir. Güç sapmalarının karşılaştırılması ile elde edilen benzetim 
sonucu Şekil 6 ile verilmiştir.  
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Şekil 5: Hafif yük durumu (Pref =0.3 p.u) için rotor hız sapmalarının karşılaştırılması 

 
Şekil 6: Hafif yük durumu (Pref =0.3 p.u)  için güç sapmalarının karşılaştırılması 

 
  Önerilen PI-PI kaskad kontrolör ile PID-PI kaskad kontrolör sistemlerin IAE performansları 

Tablo 3 ile özetlenmiştir. Hafif yük (Pref =0.3 p.u) durumunda önerilen PID-PI kaskad kontrolörün, 
önerilen PI-PI kaskad kontrolörüne göre %24 daha iyi performans göstermiştir. 

 
Tablo 3. Önerilen PI-PI kaskad kontrolör ile PID-PI kaskad kontrolör sistemlerin IAE 

performansları 

    Sistemler    PI-PI   PID-PI 

IAE (Mutlak hatanın integrali) 0,000896 0,000675 
 

SONUÇ 

Yapmış olduğumuz çalışmada, hafif yük durumunda PID-PI kaskad kontrolörün PI-PI kaskad 
kontrolör sistemine göre rotor hız sapması ve güç sapması performansının daha iyi olduğu 
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görülmektedir. Önerilen PID-PI kaskad kontrolörünün karşılaştırılan kontrol sistemlerine göre hafif yük 
durumunda hız sapmasının daha az olduğu görülmektedir ve sistemin kararlı ve daha kısa sürede 
oturduğu görülmektedir. PID-PI kaskad kontrolörü güç sapması eğrisinde optimum değerlerde çalıştığı 
için sistemde çatırtı meydana gelmektedir. Ayrıca önerilen PID-PI kaskad kontrolörü, PI-PI kaskad 
kontrolüne göre %24 daha iyi performans gösterdiği görülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde güç sistemlerinin kontrol edilmesi ve mevcut bulunan iletim sistemlerinin 
kapasitelerinin artırılması gibi konular önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmamızda Statik Senkron 
Seri Kompansatör (SSSC) içeren sonsuz baraya bağlı tek makineli güç sisteminde kaskad kontrolör 
yapısı kullanılarak sistemin kararlılığının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, kaskad kontrol 
sisteminin iç ve dış döngülerinde PI kontrolörler kullanılmıştır. Kaskad kontrol sisteminin iç ve dış 
döngülerinde kullanılan kontrolörlerin ayar parametre değerleri deneme yanılma yöntemi ile 
belirlenmiştir. Normal yük durumu şartlarında önerilen kaskad kontrolörün performansı, literatürde 
bulunan sonsuz baraya bağlı tek makineli güç sisteminin SSSC için sönümleme kontrolörü ve klasik 
PID kontrolörü performansları ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar neticesinde elde edilen 
sonuçların değerlendirilmesi sonuç kısmında yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Güç Sistemleri, SSSC, Kaskad Kontrol, PID kontrolör. 
 

 
SSSC STRUCTURE PI-PI CASCADE CONTROLLER DESIGN 

 ABSTRACT 

Today the studies such as controlling power systems and increasing the capacities of transmission 
systems have started becoming more important depending on demanded energy. In this study, the control 
of the system is ensured with Cascade Control structure over single machined power system connected 
to infinite bus bar including SSSC (Static Synchronous Series Compensator). In this study, PI controllers 
were used in the internal and external loop of the cascade control system. The controller parameters of 
the internal and external loop in cascade control structure were obtained by trial and error method. In 
normal load condition the performance of the proposed cascade controller have been compared with 
SSSC for damping controller and conventional PID controller performance in the literature. The 
evaluation of the results obtained as a result of these comparisons was made in the conclusion part. 

 
Keywords: Power Systems, SSSC, Cascade Control, PID controller. 

GİRİŞ 

Güç sistemlerinde transfer edilen gücün kapasitesi, kontrol edilebilirliğini sağlamak, hızlı bir 
şekilde sistemin reaktif güç ihtiyacını sağlamak için, statik kontrolörler ve güç elektroniği elemanları 
yardımı ile kompanzasyon yapılmaktadır [1]. Güç sistemlerinde meydana gelen karmaşık yapılar ve bu 
güç sistemlerinin aşırı yüklenmesi ile reaktif güç talebinin aşırı olması ile güç sistemlerinde büyük 
dinamik salınımların oluşmasına neden olur. Ayrıca, güç sistemlerinde geçici ve sürekli hal kararsızlığı, 
güç sistemlerinde oluşan gerilim çökmeleri ve düşük transfer kapasiteleri gibi birçok sorunu beraberinde 
getirir [2]. Güç sistemlerinde meydana gelen böyle problemlerin çözümünde güç elektroniğinde 
meydana gelen hızlı gelişmeler ile esnek AC iletim sistemlerinin FACTS (Flexible AC Transmission 
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Systems) ortaya çıkarılmasına sebep olmuştur. FACTS denetleyicileri, güç akış kontrolünde sistemlerin 
geçici ve kalıcı kararlılığını iyileştirmede kullanılabilmektedir ve güç sistemi salınımları azaltmak için 
tercih edilmektedir [3]. 

Yapmış olduğumuz çalışmada, sonsuz baraya bağlı bir makineli güç sisteminde ortaya çıkan 
salınımların SSSC tabanlı kaskad kontrolör kullanarak sönümlenmesine çalışılmıştır. Kullanılan kaskad 
kontrolörün iç ve dış döngülerinde PI kontrolörleri kullanılmıştır. Kaskad kontrolörün iç ve dış 
döngülerinde kullanılan ayar parametre değerleri deneme yanılma yöntemi ile bulunmuştur. Bu 
çalışmada, normal yük (Pref = 0.75 p.u) şartlarında optimize edilmiş olan değerler ile önerilen kaskad 
kontrolör, SSSC için salınım sönümleme kontrolörü[4] ve klasik PID kontrol[5] ile yapılan tasarım 
metotları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan yöntemler ile elde edilen grafikler sonuç kısmında 
değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

STATİK SENKRON SERİ KOMPANZATÖR (SSSC) 

Statik Senkron Seri Kompansatör bir Gerilim Kaynaklı Konverter (VSC)  ve de bir Doğru Akım 
(DA) kaynağından oluşur. Bu FACTS cihazı güç sistemine seri bağlanır. SSSC’ nin temel yapısı ve 
eşdeğer devresi Şekil 1 ile gösterilmiştir. 

 

  
Şekil 1: (a) SSSC’ nin temel yapısı , (b) SSSC’ nin eşdeğer devresi. 

SSSC güç sistemine uygun faz açısında gerilim enjekte ederek iletim hattının empedansını 
değiştirir. SSSC ile iletim hattına eklenen gerilim, güç sisteminden akan akım ile aynı fazda olursa iletim 
hattı ile aktif güç alışverişinde bulunur. İletim hattına enjekte edilen gerilim, güç sisteminden akan akım 
ile arasında 90˚ faz farkı var ise SSSC ile güç sistemi arasında reaktif güç alışverişi olur[3, 6, 7]. 

Çalışmamızda, SSSC içeren sonsuz baraya bağlı bir makineli güç sisteminin paralel iletim 
hattının orta noktasında kısa devre arızası oluşmaktadır. SSSC’li güç sistemi ve arızalı durumunun 
gösterimi Şekil 2 ile verilmiştir. 

 

 
Şekil 2: SSSC içeren sonsuz baraya bağlı bir makineli güç sistemi 
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KASKAD KONTROL 

Güç sistemleri bir bozucu karşısında oluşan salınımların mümkün olan kısa bir süre içerisinde 
ortadan kaldırılması istenir[8]. Kaskad kontrol sistemleri dışarıdan gelen güçlü bozucular karşısında 
sistemin performansını artırmada tercih edilmektedir[9]. Kaskad kontrol sistemleri, sisteme gelen 
bozucuları daha hızlı bir şekilde yok eder ve sistemin dinamik performansını arttırır. Bozucular 
karşısında birincil değişkenin daha az etkileniyor olması ve kontrolünün daha iyi yapılıyor olması. 
Ayrıca, zaman gecikmesinden dolayı oluşan etkileri azaltıyor olması kaskad kontrol sistemini daha çok 
kullanımın sağlamaktadır[10].  

 

 
    Şekil 3:  Kaskad kontrol yapı ve SSSC içeren güç sisteminin blok diyagramı 

 

KLASİK KONTROL SİSTEMİ 

Kontrol sistemlerinin varoluş gerekçesi, sistem çıkışında sistemin girişte verilen referans sinyali 
aynı anda olamasa da en kısa sürede yakalaması; ayrıca çıkışta elde edilen sinyalin en az bozuluma 
uğraması ve sisteme hızlı cevap vermesi istenmektedir. İşte bu durumda P-I-D kontrolör yapıları bize 
sistemin en iyi çalışma koşullarını sağlamada büyük kolaylıklar sunmaktadır[11,12]. Şekil 4 ile 
kontrolör ve sistemden oluşmuş geri beslemeli yapının blok diyagramı verilmiştir. 

 

 
Şekil 4: Kontrolör ve sistemden oluşmuş geri beslemeli yapı 

 

SSSC İÇİN SÖNÜMLEME KONTROLÖR YAPISI 

SSSC için sönümleme kontrolü, sönümleme kontrolörü yapı kazancı, yüksek geçiren filtre ve 
Faz kompanzasyonu bloğundan meydana gelir. Güç sisteminde oluşan düşük frekanslı güç 
osilasyonların sönümünü sağlar. Azaltılan bu salınımların etkisiyle güç sistemi ile taşınan güç miktarı 
artırılır[13]. SSSC için sönümleme kontrolör yapısı Şekil 5 ile verilmiştir. 

 

 
Şekil 5: SSSC için sönümleme kontrolü   

GC1 GC2 SSSC     
Güç 

Sistemi 

Δw 
+ - - + 

Δw 

Vq
*      Vq Δw
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BENZETİM ÇALIŞMASI 

Bu çalışmada, SSSC içeren sonsuz baraya bağlı bir makineli güç sisteminde kaskad kontrolör 
yapısı kullanılarak sistemin karalılığının iyileştirilmesi sağlanmıştır. Önerilen kaskad kontrolör, SSSC 
için sönümleme kontrolünün[4] ve klasik PID kontrol sistemlerinin[5] paralel iletim hattının orta 
noktasında 3 faz kısa devre arızası oluşmaktadır. t=1s anında kısa devre arıza oluşup arıza 0.1s 
sürmektedir. Önerilen kaskad kontrol sistemin iç ve dış yapısında PI kontrolör kontrolörler 
kullanılmıştır. Kullanılan bu kontrolörlerin parametre değerleri normal yük durumu için deneme 
yanılma yöntemiyle belirlenmiştir. Önerilen PI-PI kaskad kontrolörünün optimize edilen parametre 
değerleri Tablo 1’de belirtilmiştir. 

                           Tablo 1. Kaskad kontrol yapının parametre değerleri 

Parametreler Seçilen Değerler 

Dış Döngü 
     KP          924 
     KI          0,9 

İç Döngü 
     KP                      1 
     KI        0.0003 

 
SSSC için sönümleme kontrolörünün parametre değerleri Tablo 2 ile verilmiştir. Panda ve 

diğerleri (2010), çalışmasında kullanılan parametre değerleri ile aynı seçilmiştir. 
 

          Tablo 2. SSSC tabanlı sönümleme kontrollü sisteminin parametre değerleri 

Parametreler KS TW T1 T2 T3 T4 

Kullanılan Değerler[24] 73.4011 10 0.3363 0.2251 0.6443 0.7227 

 
Klasik PID kontrol sisteminde kullanılan parametre değerleri Tablo 3’te belirtilmiştir ve 

kullanılan parametre değerleri Swain ve diğerleri (2012), çalışmasında kullanılan parametre değerleri 
ile aynı seçilmiştir. 

 
Tablo 3. PID kontrol sisteminin parametre değerleri 

  Parametreler      KP      KI     KD 

Kullanılan Değerler[23] 65.6148 0.01 1 

Önerilen kaskad kontrolör PI-PI, klasik PID kontrol sistemi PID ve SSSC için salınım 
sönümleme de SK ile grafiklerde belirtilmiştir. Normal yük durumu için, elde edilen rotor hız 
sapmasının (Δɷ) benzetim sonuçları Şekil 6 ile verilmiştir. Güç sapmalarının karşılaştırılması ile elde 
edilen benzetim sonucu Şekil 7 ile verilmiştir.  
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              Şekil 6: Normal yük durumu için rotor hız sapmalarının karşılaştırılması 

 

 
        Şekil 7: Normal yük durumu için güç sapmalarının karşılaştırılması 

 
Şekil 6’da önerilen PI-PI kaskad kontrolörü karşılaştırılan sistemlere göre hız sapmasının daha az 

olduğu ve önerilen sistemin kısa sürede ve kararlı bir şekilde oturduğu görülmektedir. Ayrıca Şekil 7’de 
bulunan güç sapması grafiğinde ise önerdiğimiz sistem modelinde çatırtı meydana geldiği 
görülmektedir. 

SONUÇ 

Yapmış olduğumuz çalışmada, PI-PI kaskad kontrolörün normal yük durumunda karşılaştırılan 
sistem modellerine göre rotor hız sapması, güç sapması performanslarının daha iyi olduğu 
görülmektedir. Önerilen kaskad kontrolörünün karşılaştırılan kontrol sistemlerine göre hız sapmasının 
daha az olduğu görülmektedir ve sistemin kararlı ve daha kısa sürede oturduğu görülmektedir. Ayrıca 
önerilen PI-PI kaskad kontrolörünün güç sapması eğrisinde optimal değerlerde çalıştığından dolayı 
sistemde çatırtı meydana gelmektedir. Meydana gelen çatırtının azaltılması üzerine çalışmalar 
sürmektedir. 
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 ÖZET 
Flor elementi, açık yeşilimsi sarı renkte bir gazdır. 120 °C'de sıvılaşmakta ve -250 °C’de 

donmaktadır. Periyodik cetvelde halojenlerin oluşturduğu 7A grubunun ilk ve en hafif elementi flordur. 
Bundan dolayı elektronegativitesi en yüksek olan flor organik ve inorganik maddelerle çok çabuk bileşik 
oluşturabilme eğilimindedir. En önemli flor kaynağının içme suyu olması nedeni ile Türkiye’ye özgü 
bir su flor haritası oluşturulmuş olup bu alanlar; Isparta İli ve çevresi (kaynak sularında 2-6,2 ppm), 
Samsun-Havza, Vezirköprü Ağrı, Van, Çaldıran (kaynak sularında 2-15,2 ppm), Doğu Beyazıt (kaynak 
sularında 5-12,5 ppm), Doğu Anadolu-Tendürek Dağları - Gökçe kaynak suyu yerleşim bölgesi, 
Eskişehir (Beylikova-Kızılcaören Köyü kaynak sularında 3,8-7,5 ppm), Kırşehir-Çomalak Köyü, Uşak 
(Eşme-Güllü Köyü kaynak sularında 0,7-2,2 ppm) ve çok düşük olmakla birlikte Gaziantep şeklinde 
sıralanabilmektedir Flor sağlıklı insan ve hayvanların bütün dokularında bulunmaktadır. Organizmada 
florun yaklasık %95’i inorganik florapatit seklinde dişlerde ve iskelette depolanmaktadır. Vücut sıvıları 
ve yumuşak dokularda ise flor oldukça düşük düzeylerde bulunmaktadır. Sert dokuların flor yönünden 
zengin oluşu, bu halojenin kalsiyum ve kalsiyum fosfata aşırı ilgi göstererek floroapatit kompleksi 
oluşturmasına bağlanmaktadır. Genellikle doğal flor bileşiklerinin uzun süre normalin üzerindeki 
miktarlarda alınması sonucunda kronik florozis ortaya çıkmaktadır. Kronik florozis oluşumunda toprak, 
su ve bitkilerin doğal olarak içerdikleri flor konsantrasyonu önemli rol oynamaktadır. Ayrıca endüstriyel 
faaliyetlerin bunlar üzerindeki etkileri de üzerinde durulması gereken önemli bir diğer faktördür. Kronik 
olarak aşırı dozlarda flor alımı neticesinde ortaya çıkan florozis tablosunun sağlıklı çocuklarda primer 
bulguları; dişlerde görülen lekeler ve iskelet sisteminde izlenen osteosklerozis tablosudur. Dental 
florozis şeklinde ortaya çıkan dişlerdeki benekli mine görüntüsü, kronik flor intoksikasyonunun en erken 
belirtilerinden birisidir. Dental florozis dişlerde pörozite, kırılmaya yatkınlık ve renk değişiklikleri ile 
izlenen ve estetik bozuklukların ön planda olduğu bir tablodur. İskeletsel florozis tablosunda, florotik 
kemikteki flor miktarında normal yapıdaki bir kemik dokuya kıyasla anormal bir artış söz konusudur. 
İskeletsel florozis tablosu, dental florozis ile karşılaştırıldığında tüm vücudu etkileyen çok daha ciddi 
bir tablo oluşturmaktadır. İskeletsel ve dental florozis tablosu temel olarak aşırı florlu içme suyu 
kullanımı ile meydana gelen, gelişim dönemine göre tüm vücudu değişik derecelerde etkileyebilen 
patolojik değişiklikleri kapsamaktadır. Kronik flor zehirlenmesinin endokrin, gastrointestinal, 
hematolojik, reprodüktif sistemler ve gelişimsel etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Ayrıca DSÖ’ne göre 
sularda bulunması gereken flor miktarı 1 ppm’den fazla olan bölgelerde yaşayan çocukların okul çağı 
döneminde zeka gelişimi olumsuz yönde etkilenebilir. Florozisden korunmada diyete C ve D 
vitaminleri, CaCO3, Al veya Mg tuzlarının eklenmesi, mide ve bağırsak kanalında bu bileşiklerin flor 
ile kimyasal reaksiyona girerek florun emilimini engelleyerek sağlanabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Flor, Endemik Florozis, Kronik Florozis, Çocuk Sağlığı 
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THE EFFECT OF ENDEMIC FLUOROSIS ON CHILDREN’S HEALTH 

ABSTRACT 
The element of Fluorine is a light greenish yellow gas. It is liquid at 120 °C and freezes at -250 

°C. The first and lightest element of the group 7A consisting of halogens in periodic table is fluorine. 
Therefore, fluorine with the highest electronegativity tends to compound with organic and inorganic 
substances. Because the most important fluorine source is drinking water, a water fluorine map specific 
to Turkey has been created and these areas can be listed as follows;  Isparta province and its surrounding 
(2-6.2 ppm in spring waters), Samsun-Havza, Vezirköprü Ağrı, Van, Çaldıran (2-15.2 ppm in spring 
waters), Doğu Beyazıt (5-12.5 ppm in spring waters), residential area of spring water in Eastern Anatolia 
-Tendürek Mountains - Gökçe, Eskişehir (3.8-7.5 ppm in spring waters of Beylikova-Kızılcaören 
Village), Kırşehir-Çomalak Village, Uşak (0.7-2.2 ppm in spring waters of Eşme-Güllü Village), and 
very low in Gaziantep. Fluorine exists in all tissues of healthy humans and animals. Approximately 95% 
of fluorine is stored in teeth and skeleton of organism in the form of inorganic fluorapatite. Body fluids 
and soft tissues contain substantially low levels of fluorine. The reason behind why hard tissues are rich 
in fluorine is associated with the fact that this halogen forms complex of fluorapatite by showing extreme 
affinity to calcium and calcium phosphate. Chronic fluorosis generally occurs as a result of intake of 
abnormal amount of natural fluorine compounds for a long term. Fluorine concentration naturally 
contained by earth, water, and plants plays an important role in the development of chronic fluorosis. 
The effects of industrial activities on these are also another important factor to be considered. Primary 
symptoms of fluorosis picture that occurs as a result of excessive doses of fluorine intake chronically in 
healthy children are; stains seen on teeth and osteosclerosis picture observed in skeletal system. Spotted 
enamel appearance occurring as dental fluorosis is one of the earliest indications of chronic fluorine 
intoxication. Dental fluorosis is a picture observed with dental porosity, predisposition to fracture, and 
color changes and in which aesthetic disorders are in the forefront. In skeletal fluorosis picture, there is 
an abnormal increase of fluorine amount in fluorotic bone compared to bone tissue with normal 
structure. When compared to dental fluorosis, skeletal fluorosis creates a much more serious picture that 
influences the whole body. Basically, skeletal and dental fluorosis picture includes pathological changes 
that result from consumption of drinking water with excessive fluorine and may affect the whole body 
at different degrees depending on developmental period. Chronic fluorosis has been reported to have 
effects on endocrine, gastrointestinal, hematologic, and reproductive systems as well as developmental 
effects. According to WHO, intelligence development of children living in areas where the amount of 
fluorine that is required to be in water is higher than 1 ppm may be influenced negatively during school 
age period. Avoidance from fluorosis can be ensured by inhibition of fluorine absorption after the 
chemical reaction between fluorine and these compounds in stomach and intestinal tract through 
addition of vitamins C and D, CaCO3, Al or Mg salts into diet. 

 
Keywords: Fluorine, Endemic Fluorosis, Chronic Fluorosis, Child Health 

 
GİRİŞ  
Flor elementi, açık yeşilimsi sarı renkte bir gazdır. 120 °C'de sıvılaşmakta ve -250 °C’de 

donmaktadır [1]. 1886 yılında Henri Moissan tarafından izole edile flor, periyodik cetvelde halojenlerin 
oluşturduğu 7A grubunun ilk ve en hafif elementidir. Bundan dolayı elektronegativitesi en yüksek olan 
flor organik ve inorganik maddelerle çok çabuk bileşik oluşturabilme eğilimindedir [2]. Yerkürede doğal 
olarak bulunan ve 13. en sık rastlanan element olan flor, yeryüzünde her yerde mevcut olup, yer 
kabuğunu oluşturan elementlerin % 0,065’ini oluşturmaktadır. Yaklaşık 150 çeşit florid içeren bileşik 
mevcut olup bu bileşiklerin tabiatta bulunan en önemli 4 tanesi: florspar (CaF2 = % 49 F), kriyolit 
(Na3AlF6 = % 34 F), florapatit (Ca10F2(PO4)6 = %54 F) ve sodyum florür (NaF = % 45.24 F)’dür. 
Florun içme sularında insan sağlığı açısından belirli bir konsantrasyon aralığında bulunması 
gerekmektedir. Bundan dolayı, sularda bulunan fazla florun nasıl arıtılabileceği araştırılan önemli çevre 
sorunlarından birisi haline gelmiştir. İçme sularında bulunması gereken florür miktarı 0,8-1,7 ppm 
aralığında olmalıdır [3]. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen içme suyunda ki optimal flor 
miktarı ise l ppm’dir [4]. Alınması gerektiğinden daha fazla flor alınması sonucu ortaya çıkan flor 
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zehirlenmesi “Florozis” olarak tanımlanmaktadır. İnsanlara ait epidemiyolojik veriler sıklıkla floridli 
sulara maruz kalan bireyler üzerinde iskelet, diş ve kanser etkilerini inceleyen araştırmalar şeklindedir. 
Florosilisik asit ve sodyum florosilikat içme sularının florlanması için kullanılan florid bileşikleridir. 
Dental ürünlerde kullanılan en önemli florid ise monoflorofosfattır. Çalışmaların yapıldığı, içme 
sularında doğal olarak yüksek düzeyde flor bulunan toplumlarda ise maruz kalınan bileşik sodyum 
floriddir. [5]. Florozis aralarında Hindistan ve Çin gibi büyük nüfusların etkilendiği dünyanın en az 25 
ülkesinde endemik olarak görülmektedir. Ayrıca Doğu ve Kuzey Afrika, Meksika ve Latin Amerika da 
florozis için endemik bölgelerdir. Florozis, tedavi edilemez bir hastalıktır, ancak erken teşhis edilmesi, 
florür alımını güvenli sınırda tutarak kolaylıkla kontrol altında tutabilir. [6]. Bu yüzden flor açısından 
zengin bölgelerde yaşayan çocuklukların sağlıklı gelişimleri florozis açısından tehdit altındadır. 

 
FLOROZİSİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 
1. Florozisin kemik dokusuna etkisi 

Florun en çok depolandığı yer iskelet sistemi olduğundan flora bağlı zararlı etkilerin en sık 
gözlendiği iskelet sistemidir. Flor, hidroksil (OH) grubu alarak hidroksifloroapatit şeklinde kemik 
dokusuna yerleşmekte ve bu sayede yapının mimarisini değiştirmektedir [7]. Flora maruz kalma 
sonucunda oluşan büyük yapılı mineral bileşikleri kollajen ile güçlü bir bağ oluşturamadıklarından 
dolayı, kemiklerin strese karşı direncinin azaldığı bildirilmektedir [8]. Kemik dokusunda aşırı miktarda 
ve orantısız olarak florun birikmesi neticesinde kemiklerin dayanıklılığının azalır ve daha kolay kırılan 
bir yapıya dönüşmesi durumuna iskelet florozisi denmektedir. Kemik dokusunda yoğunluk artışı 
radyolojik olarak belirlenirken, ekstremitelerde aralıklı ağrılar oluşabilmektedir. Semptomlar flor 
birikimi hızına ve miktarına göre artmakta; zamanla belirginleşip canlının hareketlerini kısıtlamaktadır. 
İlerlemiş vakalarda columna vertebraliste sertlik, kifoz ve paraplejiler görülebilmektedir [9, 10, 11]. 
Olgun kemiklerde, yeni şekillenen kemiklere nazaran daha yavaş flor birikimi olmaktadır. Flor, 
trabeküler (spongiyoz) kemiklerde kompakt kemiklere göre daha fazla depo edilmektedir [12]. Aktif 
olan, çiğneme ve solunumda görevli olan kemikler flordan daha çok etkilenmektedir. Kemikte büyüme 
ve damarlanmanın fazla olduğu bölgelerde biriken flor miktarı diğer bölgelerdeki kemiklere oranla 
fazladır. Flor alımındaki azalma ile lezyonlar normale dönebilirken; şiddetli kemik lezyonu oluşmuşsa 
florozis tablosu genelde ölümle sonuçlanmaktadır [13,14]. 

 
Florozisin dişlere etkisi 
Florozisin dişlerdeki en basit bulgularında, mine yüzeyinde horizontal beyaz çizgiler 

görülmektedir. Daha fazla flordan etkilenen dişlerde bu çizgiler birleşerek grimsi veya opak beyaz, 
yamalı ve düzensiz alanlar oluşmaktadır. Flora maruziyetin şiddeti arttıkça, düzensiz diş yüzeyi 
tebeşirimsi beyaz bir görünüm almaktadır. Ağır vakalarda, mine yüzeyi korozyona uğramış gibi 
görünmektedir. Florozisli dişlerde morfolojik yapı anomalisinin bulunmamasına karşın, dişlerin 
abrazyona karşı direnci azaldığından, bazen aşınarak morfolojik yapıları değişebilmektedir [15]. Aşırı 
flora maruz kalma sonucunda diş kalsifikasyonu açısından çocuklarda yaşlılara göre daha belirgin 
lezyonlar görülmektedir. Sebebi ise yaşlılarda kalsifikasyon tamamlanmıştır. Floroziste dişlerin normal 
rengi kaybolur, dişlerde sarımsı-kahverengi hatta siyah lekeler gözlenir ve dişe dayanıklılık veren mine 
tabakasında yer yer kayıplar ve hipoplaziler oluşurken, süt dişlerinin dökülmesinden sonra alınan aşırı 
flor dişte gözenekli, lekeli yapının oluşumuna sebep olur. Kalıcı dişlerin hepsinde, süt dişlerinin % 
50’sinde florozisin belirgin şekli olan lekeler görülmektedir [16; 10]. 

 
2. Florozisin sindirim sistemi üzerinde etkileri 

Akut olarak flora maruziyet neticesinde sindirim sistemde karın ağrısı, bulantı ve kusma 
gözlenebilmektedir. Florun, gastrointestinal sistem üzerine etkisi mide asidik ortamında hidroflorik asit 
formuna dönüşerek gastrik mukoza üzerinde irritasyona sebep olmaktadır [17,18]. 20 mg sodyum florür 
alanlarda gastrik mukozanın endoskopi ve biyopsi ile değerlendirildiği deneysel bir çalışmada; gastrik 
mukozada peteşi ve erozyonlar ile alınan örneklerin histopatolojik incelemelerinde irritasyon 
bulgularının gözlendiği bildirilmektedir [17]. 

3. Florozisin hematolojik etkileri 
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İçme sularında yüksek oranda flor bulunan bölgelerde, florun lökosit oranlarını farklı şekillerde 
etkileyebileceği farklı çalışmalarda sunulmaktadır. Örneğin yapılan bir çalışmada [19] yüksek oranda 
flora maruz kalan sıçanlarda lökosit oranında artma meydana geldiği, eritrosit ve hemoglobin 
düzeylerinde ise önemli değişikliklerin olmadığı; farklı bir çalışmada ise lökosit sayısında artma, 
eritrosit ve hemoglobin düzeyinde azalma tespit edildiği bildirilmektedir [20]. Kant ve arkadaşları 
(2009) ise lökosit ve hemoglobinde azalma tespit ettiklerini bildirmektedir. Ayrıca, farklı dozlarda 48 
hafta süresince sodyum florüre maruz kalan sıçanlarda, kemik iliğinden elde edilen hematopoetik sistem 
hücrelerinde değişen derecelerde kromozom hasarı tespit edildiği bildirilmektedir [22]. 

4. Florozisin renal etkileri  

En yüksek oranda flor değerine sahip yumuşak doku böbrek dokusudur çünkü florun en önemli 
atılma yolu böbreklerdir [23]. Bu sebepten dolayı flora maruziyetin böbrekler üzerine toksik etki 
yaratabileceği ileri sürülmektedir. Lantz ve ark. (1987) aşırı florid alımının renal yetmezlik 
oluşturabileceğini; Kessabi ve ark. (1985) ise tek doz şeklinde intragastrik yolla 9,5 mg/kg flor 
uygulanmasının renal konjesyona neden olabileceğini farklı deneysel çalışmalar ile göstermişlerdir. 
Greenberg (1986) tarafından fareler üzerinde yapılan bir çalışmada ise günlük 1,9 mg/kg florun içme 
suyu ile birlikte verilmesinden sonra böbrek histolojisindeki değişikliklerin tespit edildiği, yaklasık 45 
gün sonra, Bowman kapsülünün kalınlığında artış, glomerüllerde kollajen oranının arttığı tübüllerde 
ödematöz değişiklikler ve yaygın mononükleer hücre infiltrasyonu da gözlendiği bildirilmektedir.  

5. Florozisin solunum sistemi üzerinde etkileri  

Florozisin respiratuvar sistem üzerine etkilerine yönelik tavşanlar üzerinde yapılan deneysel bir 
çalışmada, 180 gün boyunca diyetlerinde günde 4,5 ile 9 mg/kg sodyum florür eklenen deneklerin 
akciğerlerinde konjesyon ve solunum sistem epitelinde deskuamasyon tespit edildiği bildirilmektedir 
(Purohit ve ark., 1998). 

6. Florozisin nörolojik etkileri  

Yüksek doz flor bileşiklerine maruz kalınması sonucunda parezi parestezi, tetani, ve 
konvülziyon gibi nörolojik bulguların ortaya çıktığı, ayrıca florun protein ve enzim sistemlerini 
etkileyerek kognitif fonksiyonları ve hafızayı olumsuz etkilediği öne sürülmektedir [11]. İçme sularında 
yüksek flor bulunan bölgelerde büyüyen çocuklarda kontrol grubuna göre zekâ gelişiminde (IQ) azalma 
olduğu rapor edilmektedir [28,29]. 

7. Florozisin endokrin sistem üzerinde etkileri   

Florozis tablosu, tiroid aktivitesinde azalma, kalsitonin ve paratiroid fonksiyonlarında artış, 
sekonder hiperparatiroidizm ve bozulmuş glukoz toleransı gibi bulgular oluşturmaktadır [30]. Michael 
ve ark. (1996) tarafından yapılan bir çalışmada, içme sularında yüksek florid bulunan yerleşim 
birimlerinde yaşayan bireylerin serum epinefrin, serum tiroksin ve norepinefrin düzeylerinde önemli 
artışlar tespit edildiği, tiroid stimüle eden hormon (TSH) düzeylerinde ise anlamlı farklılıklar 
saptanmadığı bildirilmektedir. Ratlara içme suyuyla yüksek dozda flor verilen bir çalışmada [32] T3 
hormonu düzeyinin artarken T4 düzeylerinin ise azaldığı; başka bir çalışmada [33] ise yüksek flor 
düzeyinde TSH düzeyinin artarken T3 düzeyinin azaldığı bildirilmektedir. Zhao ve ark. (1998) 3,2 
mg/kg flor verilen farelerde tiroid bezinin iyot uptake oranının önemli ölçüde azaldığını gösterirken; 
başka bir çalışmada [35], içme sularında yüksek oranda florid bulunan çocuklarda kontrol grubuna 
oranla guatr insidansında anlamlı oranda artışlar tespit edildiği bildirilmektedir. Czarnowski ve 
Krechniaka (2002), iyot eksikliği ile birlikte fazla flor bulunan bölgelerde ortalama IQ’nun düştüğü ve 
mental retardasyon oranının arttığını bildirmektedir. Garcia-Montalvo ve ark. (2009) tarafından yapılan 
deneysel bir çalışmada flora maruziyet sonucu farelerde glukoz toleransının bozduğu bildirilmiştir. Bu 
durumun nedenininde insülin sekresyonundaki azalmadan kaynaklanabileceği bildirilmektedir. 

8. Florozisin kardiyovasküler sistem üzerinde etkileri  

Flor elementinin kardiyovasküler sistem üzerine olan akut etkileri aşırı miktarda flor düzeylerinin 
sebep olduğu hipokalsemi ve hiperkalemi nedeni ile meydana geldiği bildirilmektedir. Flor, serum 
içinde kalsiyuma bağlanmasından dolayı hipokalsemiye sebep olmakta; ayrıca intrasellüler alanda 
hiperkalsemi meydana getirmektedir. İntrasellüler alanda oluşan hiperkalsemi, kalsiyuma bağımlı 
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potasyum kanallarını aktifleştirerek intrasellüler bölümden ekstrasellüler alana potasyumun geçmesine 
sebep olmaktadır. Oluşan ekstrasellüler hiperkalemi ise tekrarlayıcı ventriküler fibrilasyon ataklarından 
ve flor zehirlenmesi vakalarında ölümden sorumlu tutulmaktadır [38; 39]. İçme suları ile aşırı miktarda 
flora maruz kalan sıçanların kalp dokularının histolojik incelenmesi sonucu miyosit nekrozu, 
fibrinolizis, nükleuslarda ayrılmalar, sitoplazmada yaygın vakuol oluşumu ve interstisyel inflamatuvar 
hücre infiltrasyonunun saptandığı bildirilmektedir [40]. Xu ve Xu (1997) iskelet florozisli hastalarda 
sinüs düzensizliği, sinüs bradikardisi, düşük voltaj ve ST-T değişiklikleri olduğunu; ayrıca, Çin’in içme 
sularında yüksek florid bulunan bölgelerinde (4.1-8.6 mg/lt) yaşayan iskeletsel florozisli bireylerde 
kontrol grubuna [içme suyunda 0.1-0.6 mg/lt florid) göre daha anlamlı oranda elektrokardiyografik 
değişikliklere rastlandığını bildirmektedir. Endemik florozis bulunan bölgelerde yaşayan Japon halkı 
üzerindeki elektrokardiyografik bir çalışmada ise sinüs bradikardisi ve PR mesafesinde uzama tespit 
edildiği rapor edilmektedir [42]. 

 
SONUÇ 
 Florozisten korunmada, diyete CaCO3, Al veya Mg tuzlarının eklenmesi, mide ve bağırsak 

kanalında bu bileşiklerin flor ile kimyasal reaksiyona girerek florun emilimini engellemektedir [43, 44]. 
Alüminyum, florun mide bağırsak kanalından emilimini, zayıf absorbe edilen Al-Flor kompleksleri 
oluşturarak azaltmaktadır [45]. Ayrıca florozis vakalarında ucuz ve kolay kullanılabilen C ve D 
vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum veya alüminyum tuzları florozisin etkilerini azaltmak için 
çalışmalarda kullanılmaktadır. Vitamin-C bu etkisini kollagen biyosentezi üzerine florun olumsuz 
etkisini azaltarak yapmaktadır [46]. Florozis neden olduğu rahatsızlıklarda çocukları korunma 
yöntemlerinin geliştirilmesi flor açısından zengin olan bölgelerde yaşayan toplumların daha sağlıklı 
gelişmelerine neden olacağı düşünülmektedir. 
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 ÖZET 

Beyin bilgisayar arayüzü (BBA) sistemleri kullanılarak yapılan çalışmalar, geçmişten günümüze 
gelindiğinde özellikle klinik alanda önemli potansiyelleri içermektedir.  Beyin görüntüleme yöntemleri 
ile kayıt edilen beyin sinyallerinin BBA sistemlerince analiz edilebilmesi, hekimlere çeşitli hastalıkların 
tespitinde destek sağlayan güçlü bir araç olmuştur. Bu amaçla yola çıkarak bu çalışmada, iki boyutlu 
konvolüsyonel filtre tabanlı öznitelik çıkarımı ile beyin görüntüleme yöntemlerinden olan 
Elektroansefalogram (EEG) işaretlerinden uyku durumu tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Öznitelik 
çıkarımı için bir boyutlu olan EEG bölütleri kısa zaman Fourier dönüşümü (KZFD) uygulanarak, 
345x436 boyutunda görüntü matrisleri olarak temsil edilmiştir.  KZFD yöntemi, işareti bölütlere 
ayırarak, her bölütün ayrı bir şekilde Fourier dönüşümlerin alınması mantığına dayanır. Her EEG bölütü 
için elde edile görüntü matrisleri, 3x3 boyutunda belirlenen dört farklı filtre (bulanıklaştırma, kenar 
algılama, tanımlama, gaussian) ile konvüle edilerek, uyanıklık ve uyku seviyelerine ilişkin karakteristik 
özniteliklerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen yeni öznitelik görüntü matris boyutlarının 
düşürülmesi için farklı frekans aralıklarını kapsayan bir boyutlu ortalama pooling işlemi uygulanmıştır. 
Ortalama pooling işlemi sonunda elde edilen nihai öznitelik vektörleri, k en yakın komşu (kNN) 
algoritması kullanılarak sınıflandırılmaya çalışılmıştır. 20 uyanıklık ve 19 uyku durumu olmak üzere 
toplamda 39 EEG bölütü sınıflandırılmıştır. 20 EEG bölütü eğitim, 19 EEG bölütü ise test için 
kullanılmıştır. Sınıflandırma sonuçlarının güvenirliği için iki katlı çapraz doğrulama uygulanmış ve 
maksimum sınıflandırma doğruluğu % 92.37 olarak elde edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Uyku, EEG, Konvolüsyonel filtreleme, k-NN 
 
 

Detection of Sleep Stages from EEG Signals by Feature Extraction 
Based on Two-Dimensional Convolutional Filter   

 

 ABSTRACT 

Studies using brain computer interface (BBA) systems involve significant potential, especially in 
the clinical field. Being able to analyze the brain signals recorded by brain imaging methods with BBA 
systems is a powerful tool for physicians to support the detection of various diseases. For this purpose, 
in this study, it was aimed to determine the sleep state from Electroencephalogram (EEG) signals of 
brain imaging methods by two-dimensional convolutional filter based feature extraction.  EEG segments 
that are one-dimensional for feature extraction were represented as image matrices of 345x436 by 
applying short time Fourier transform (STFT).  The STFT method divides the signal into segments and 
calculates Fourier transform for each segments seperately. For each EEG segment, the acquired image 
matrices are aimed at convolve them with four different filters (blurring, edge detection, identification, 
gaussian) determined in 3x3 dimension to obtain characteristic features of wake and sleep levels. A one-
dimensional average pooling process involving different frequency ranges was applied to reduce the 
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new feature image matrix sizes. The final feature vectors obtained at the end of the average pooling 
process have been tried to be classified using the k nearest neighbor (kNN) algorithm. A total of 39 EEG 
segments were classified, 20 awake and 19 sleep states.  20 EEG segments were used for training, and 
19 EEG segments were used for testing. Two-fold cross validation was applied for the reliability of the 
classification results and the maximum classification accuracy was obtained as 92.37%. 

.  
Keywords: Sleep, EEG, Convolution filter, kNN 
 
 

GİRİŞ 

Uyku eksikliği, ezberleme, öğrenme ve konsantrasyon gibi temel bilişsel yetenekleri olumsuz 
yönde etkilemektedir [1]. Dünyada, uyku bozukluğu rahatsızlığı bulunan ciddi sayıda insan yaşamını 
idame etmektedir [2]. Uyku bozukluğundan kaynaklı vuku bulan rahatsızlıkların tedavisi için yapılan 
çalışmaların önemi git gide artmaktadır [3]. 

Uyku seviyesinin belirlenmesi klinik alanda birçok uygulamada oldukça önemlidir. Kişilerin gece 
boyunca içinde bulunduğu uyku ya da uyanıklık seviyelerinin belirlenmesinde hekimler tarafından 
birçok sinyal izlenir. Bu kapsamda, kişilerden kayıt edilen polisomnografik işaretler kullanılmaktadır. 
Bir uzman hekim aracılığı ile kişilerden alınan polisomnografik işaretlerin analiz edilmesiyle, kişilerde 
uyanıklık seviyesinin tespiti gerçeklenebilir. Böylece, kişinin uyku süresince herhengi bir rahatsızlığının 
var olup ya da olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Polisomnografik işaretler, EEG, elektrookülogram (EOG) 
ve elektromiyograf (EMG) işaretlerinden oluşmaktadır [3]. Hekimler tarafından bu işaretlerin analiz 
edilmesi oldukça zaman almaktadır.  Ayrıca kayıtların uzun süreli olması hata ihtimalini artırmaktadır. 
İnsan gücü tarafından yapılan analizlerin bu gibi dezavantajlarından dolayı, polisomnografik işaretlerin 
bilgisayar tabanlı sistemlerce analiz edilmesinin hekimler için önemli bir destek olacağı 
düşünülmektedir. Bu amaçla yola çıkarak bu çalışmada uyku ve uyanıklık seviyelerinin tespitinde EEG 
tabanlı beyin bilgisayar arayüzü (BBA) sistemi kullanılmıştır. 

EEG işareti, beyin hücreleri aktivitelerinin elektriksel işaretlerle izlenmesi yöntemidir [4]. EEG 
işaretleri kayıt edilişinin ucuz, kolay ve güvenilir olmasından ötürü bu çalışmada polisomnografik 
işaretlerden EEG işareti kullanılmıştır. Literatürde EEG işaretleri başta sağlık olmak üzere bir çok 
alanda kullanılmaktadır. EEG işaretlerinin özellikle frekans bileşenlerinin beyin dinamikleri hakkında 
önemli bilgi içerdikleri bilinmektedir. Bu çalışmada olduğu gibi zaman serisinden oluşan kayıtlardan 
frekans bilgisinin çıkarılması başlıca hedefler arasında yer almaktadır.  Bu kapsamda, literatürde 
farklı yöntemlerin uygulandığı görülebilir.  

Bu çalışmada, iki boyutlu konvolüsyonel filtre tabanlı öznitelik çıkarımı ile beyin görüntüleme 
yöntemlerinden olan EEG işaretlerinden uyku durumu tespitinin yapılması amaçlanmıştır. EEG işareti, 
beyin hücreleri aktivitelerinin elektriksel işaretlerle izlenmesi yöntemidir. Bu çalışmada kullanılan EEG 
işareti, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi uyku laboratuarından elde edilmiştir. EEG işaretleri, sağlıklı 
kişilerden gece boyunca kayıt edilmiş ve ortalama 7 saatlik bir süreci kapsamaktadır. EEG işaretlerinden 
uyanık ve uyku seviyelerinin tespiti için öncelikle bir uzman hekim yardımıyla bu seviyelere ilişkin 
EEG işaretleri belirlenmiştir. Farklı seviyelere ilişkin EEG işaretleri 5’er saniyelik bölütlere 
ayrıştırılmıştır. EEG bölütleri, 0-32Hz alçak geçiren süzgeç ile filtrelenmiştir. Filtrelenen EEG bölütleri, 
örnekleme hızı 150Hz olan analog sayısal dönüştürücü ile sayısallaştırılmıştır. Öznitelik çıkarımı için 
bir boyutlu olan EEG bölütleri kısa zaman Fourier dönüşümü (KZFD) uygulanarak, 345x436 boyutunda 
görüntü matrisleri olarak temsil edilmiştir.  KZFD yöntemi, işareti bölütlere ayırarak, her bölütün ayrı 
bir şekilde Fourier dönüşümlerin alınması mantığına dayanır. Her EEG bölütü için elde edile görüntü 
matrisleri, 3x3 boyutunda belirlenen dört farklı filtre (bulanıklaştırma, kenar algılama, tanımlama, 
gaussian) ile konvüle edilerek, uyanıklık ve uyku seviyelerine ilişkin karakteristik özniteliklerin elde 
edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen yeni öznitelik görüntü matris boyutlarının düşürülmesi için farklı 
frekans aralıklarını kapsayan bir boyutlu ortalama pooling işlemi uygulanmıştır. Ortalama pooling 
işlemi sonunda elde edilen nihai öznitelik vektörleri, k en yakın komşu (kNN) algoritması kullanılarak 
sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada uygulan işlem adımlarının tasviri Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Çalışmada uygulanan işlem adımları 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada EEG işaretlerinden uyku ve uyanıklık durumunun tespiti için kullanılan veri seti ile 
uygulanan yöntemler, bu bölümde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

 
Kullanılan Veri Seti 

 Bu çalışmada kullanılan EEG işaretleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesindeki uyku 
laboratuarından kayıt edilmiştir. EEG kayıtları, sağlıklı bir kişiden alınan EEG kayıtlarından 
oluşmaktadır. EEG kayıtları, katılımcılardan gece boyunca alınmış ve ortalama 7 saatlik bir süreci 
kapsamaktadır [5]. 

EEG işaretlerinden uyanık ve ve uyku durumunun tespiti için öncelikle bir uzman hekim 
desteğiyle iki seviyeye ilişkin EEG bölütleri belirlenmiştir. Ön işleme sırasında, EEG bölütleri 0-32Hz 
alçak geçiren süzgeç ile filtrelenmiştir. Filtrelenen EEG kayıtları 5’er saniyelik bölütlere (epoch) 
ayrıştırılmıştır. Uyanık ve uyku durumlarına ilişkin EEG işaretleri, örnekleme hızı 150Hz olan analog 
sayısal dönüştürücü ile dijital ortama aktarılmıştır. Uyanıklık ve uyku durumlarına ilişkin örnek EEG 
bölütleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2: Uyanık ve uyku durumuna ilişkin örnek EEG işaretleri 

 
 

Kısa Zaman Fourier Dönüşümü 

 Bu çalışmada EEG işaretlerinin analizinde literatürde sıklıkla uygulanan bir boyutlu 
yöntemlerinin aksine iki boyutlu yöntemler kullanılmıştır. Öncelikle EEG işaretleri görüntü olarak 
temsil edilmesi amaçlanmıştır. EEG işaretlerinin görüntü olarak temsil edilebilmesi uygulanan başlıca 
sayısal dönüşüm yöntemleri, kısa zaman Fourier ve dalgacık dönüşümüdür. Kısa zaman fourier  

dönüşümü işareti bölütlere ayırarak, her bölütün ayrı bir şekilde Fourier dönüşümlerin alınması 
mantığına dayanır [6]. Başka bir ifade ile EEG işareti zaman farklı genişlikteki zaman penceresi 
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kullanılarak işlenebilir. Şekil 3’de EEG zaman serisine kısa zaman Fourier dönüşümü uygulan görüntü 
olarak temsil edilmesi gösterilmiştir. 

 
Şekil 3: EEG işaretine KZFD uygulanması 

İki Boyutlu Konvolüsyon ve Ortalama Pooling 

Bir görüntünün uzaysal filtrelenmesi konvolüsyon olarak adlandırılan bir işlemle yapılır. 
Konvolüsyon işleminde bir pikselin çıkış değeri kendisinin ve komşu piksellerin değerlerinin bir 
ağırlıklı toplamı olarak bulunur [7]. Bu çalışmada KZFD yöntemi kullanılarak elde edilen EEG zaman 
frekans görüntüleri kullanılmıştır. Görüntü olarak temsil edilen EEG zaman serilerinden daha detaylı 
özelliklerin elde edilmesi için dört faklı filtre kullanılmıştır. Bu filtreler sırasıyla bulanıklaştırma, 
keskinleştirme, gauss bunaklaştırıcı ve özdeşlik filtreleri olarak belirlenmiştir. Filtre matris boyutları 
3x3 olacak şekilde uyarlanmıştır. EEG zaman serileri temsil eden görüntü matrisleri ile belirlenen 
filtreler konvule edilerek, ayır edici özellikler çıkarılmaya çalışılmıştır. Elde edilen 345x436 boyutunda 
yeni görüntü matrislerinden ortalama pooling işlemi uygulanarak, performansı olumlu yönde etkileyen 
bant aralıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda uygulanan pooling işlemi ile özellik 
haritasının küçültülmesi ve ağda kullanılan parametre sayılarının azaltılması hedeflenmiştir [8]. 
Ortalama pooling matrisleri farklı frekans aralıklarını kapsayacak şekilde değiştirilmiş ve en yüksek 
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sınıflandırma performansını sunan pooling matrisi belirlenmiştir. Şekil 4’te sınıflandırıcı algoritma 
girişine uygulanacak nihai özniteliklerin belirlenmesi tasvir edilmiştir. 

 

Şekil4: Nihai öznitelik vektörlerinin belirlenmesi 

 

K-En Yakın Komşu Algoritması 

K en yakın komşu algortiması uzaklık temelli basit bir öğrenme algoritmasıdır. Aynı zamanda, 
parametrik bir algoritma olmayışının getirisi olarak, temel veri dağılımında herhangi bir varsayımda 
bulunmaz. Günümüzde sınıflanmak için kullanılan veri setlerinin bir çoğunun teorik varsayımlara 
uymaması kNN algoritmasını avantajlı kılmaktadır. kNN algoritmasında sınıflandırma işlemi, 
bilinmeyen bir nesnenin eğitim kümesindeki nesnelere uzaklığının hesaplanmasıyla başlar [9]. 
Literatürde EEG işaretlerinin sınıflandırılmasında sıklıkla tercih edilmektedir. Belirlenen en yakın k 
adet komşuya göre bilinmeyen nesnenin önceden belirlenen herhangi bir sınıfa atama işlemi gerçeklenir. 
Algoritmada k parametresi kullanıcı tarafından belirlenir.  Bu çalışmada kNN algoritmasında uzaklık 
ölçütü olarak Euclidean uzaklık ölçütü kullanılmıştır. Denklem  (1)’ de uzaklık ölçütünün matematiksel 
ifadesi gösterilmiştir.  

                                    d = ��(xi − yi)2
𝑛𝑛

i=1

                           (1) 

SONUÇ 

Bu çalışmada EEG işaretlerinden uyanık ve uyku durumunun otomatik olarak tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Literatürde sıklıkla kullanılan tek boyutlu analiz yöntemlerine karşın iki boyutlu olarak 
analiz edilmiştir.   İki boyutlu analiz sonucu elde edilen nihai öznitelik vektörleri, kNN algoritması 
kullanılarak sınıflandırılmaya çalışılmıştır. 20 uyanıklık ve 19 uyku durumu olmak üzere toplamda 39 
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EEG bölütü sınıflandırılmıştır. 20 EEG bölütü eğitim, 19 EEG bölütü ise test için kullanılmıştır.  
Sınıflandırma işleminin güvenirliği için iki katlı çapraz doğrulama uygulanmıştır. Tablo 1’de 
sınıflandırma performansına test karışıklık matrisi gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: Sınıflandırma performansına ilişkin test karışıklık matrisi 
 Uyanık Uyku 

Uyanık 19 0 
Uyku 3 17 

 
 
Tablo 1’de görüldüğü üzere maksimum sınıflandırma doğruluğu % 92.37 olarak elde edilmiştir. 

Literatürde bu kapsamda yapılan çalışmalar irdelendiğinde, bu çalışmada EEG işaretleri, literatürde 
sıklıkla uygulanan bir boyutlu analiz yöntemlerinin aksine iki boyutlu olarak analiz edilmiştir. Elde 
edilen sınıflandırma performansının yüksek olması, bu yöntemin EEG işaretlerine ilişkin farklı alanlarda 
kullanabileceğini göstermiştir. 
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 ÖZET 

Günümüzde artan şehirleşmeye paralel olarak inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan yapı talebi de 
artış göstermiştir. Özellikle hafif yapı elamanları olarak kullanılan gazbeton, bimsblok üretimi ve bu 
sektördeki rekabet son yıllarda gittikçe artmıştır. Farklı mimari yapı modellemeleri ile görülen 
konutlarda insanlar bina mimarisinin güzelliği yanında bir takım konfor koşullarını da beraberinde 
istemektedir. Özellikle, konutların kullanımında yıl içerisinde farklı iklim koşullarının oluşması, 
mevsim şartlarına göre hava sıcaklıklarındaki değişim, insan sağlığı açısından konutlarda kullanılan 
malzemelerin ısı yalıtımı açısından önemini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede hafif beton üretiminde 
kullanılan pomza agregası önemli rol oynamaktadır. 

Pomza volkanik kökenli silikat esaslı camsı ve gözenekli bir yapıya sahip volkanik agregadır. 
Gözenekli ağırlığı 500 kg/m3 olan bu doğal malzeme yapısındaki boşluklar sayesinde yüksek ısı ve ses 
izolasyonu özelliklerine sahiptir. Pomza bu özelliği sayesinde kış aylarında dondurucu soğuklardan, yaz 
aylarında ise kavurucu sıcaklardan yüksek oranlarda izolasyon sağlamaktadır. 

Bu çalışma kapsamında yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda bitlis ilinde bulunan pomza 
ocaklarından alınan agrega numunelerinden üretilen hafif beton olarak adlandırılan bimsbloğun ısı 
yalıtım malzemesi olarak kullanımın araştırılması hedeflenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Pomza, Hafif Beton, Isı Yalıtım 
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 ABSTRACT 

In parallel with the increasing urbanization of today, also the demand to structure in construction 
industry also showed an increase. The production of autoclaved aerated concrete and pumice block 
production that are used as lightweight construction components and also the competition in these 
sectors showed significant increase in recent years. In houses drawing attention with their different 
architectural models, the people demand also certain comfort conditions, as well as the building’s 
esthetic. Especially the different climate conditions during the year and the changes in temperature 
throughout the year showed how important the heat insulation materials, which have been used in 
construction of building, are for the human health. Within this context, the pumice aggregate used in 
production of autoclaved aerated concrete plays important role. 

Pumice is a volcanic and silicate-based aggregate that has glassy and porous structure. Its porous 
weight is 500 kg/m3, and this natural material has significant heat and sound insulation properties under 
favor of spaces within its structure. Thanks to this property of pumice, this material offer high level of 
protection from freezing cold in winter and broiling hot in summer. 

Within the scope of present study and in parallel with subjects mentioned above, the use of pumice 
concrete blocks, which are called lightweight concrete and were produced by using the aggregate 
samples taken from pumice mines located in Bitlis province, as heat insulation material was investigated. 
During the examinations performed, it was determined that the porous structure increased the thermal 
properties but negatively affected the water permeability 

 
Keywords: Pumice, Lightweight Concrete, Het Insulation 
 
 

GİRİŞ 
Günümüzde kullanılan en önemli yapı malzemelerinden birisi de betondur. Beton; çimento, 

agrega, su ve ihtiyaç duyulduğu zaman ilave katkılarla üretilen, kalıba yerleştirilen ve uygun kür şartları 
altında dayanım kazanan kompozit bir malzeme olarak tarif edilmektedir [7-17]. 

Betonun, harca istenilen şeklin verilebilmesi, iskeletini teşkil eden agreganın kolayca temin 
edilebilmesi, istenilen boyutta yekpare parçaların yapılabilmesi, mukavemetinin fazla oluşu nedeniyle 
yapı elemanı boyutlarının küçültülebilmesi, işçiliğinin bir ihtisaslaşmaya lüzumu olmayışı gibi faydalı 
tarafları bulunmaktadır. Buna karşılık, betonun yüksek ısıya dayanamaması, gerekli tedbirlerin 
alınmamasıyla ısıyı ve rutubeti geçirmesi, sökülüp tekrar kullanılma imkânından mahrum oluşu ve 
tamirinin zor veya olanaksız oluşu da betonun dezavantajlarıdır [16]. 
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Normal betonun yapı üretimine sağladığı avantajlar yanında sahip olduğu sınırlı dezavantajlarına 
çözümler aranırken, akla gelen yaklaşımlardan biri de değişik yöntemler kullanılarak birim ağırlığı 
azaltmak suretiyle, daha ekonomik ve kullanışlı betonların üretimi olmuştur. Bunun için; özellikleri 
değişik agrega kullanılarak, katkı maddeleri eklenerek, bileşimi değiştirip yalnızca normal agrega ve 
çimento kullanarak, yapım tekniğinde değişiklik yaparak ya da bu yöntemlerden birkaçı birlikte 
kullanılarak özel betonlar üretilmiştir [3]. 

Özel amaçlı betonların başında hafif betonlar gelir. Hafif betonlarda ana amaç termik izolasyon 
açısından gerekli malzeme elde etmektir. Ancak malzemenin hafif oluşu ana amaca paralel olarak daha 
pek çok yararlar sağlar. Hafif malzeme yapının zati ağırlığını düşürür [2]. Hafif agregalı betonların 
kullanılması ile birim hacim ağırlıkta %20–25 gibi bir azalma sağlanmaktadır. Böylece yapının tüm 
ağırlığının azalmasıyla taşıyıcı elemanların kesitleri küçülmekte, deprem esnasında daha az dinamik 
yükler oluşmaktadır. Dinamik kuvvetlerin azalmasıyla bunların oluşturacağı gerilmelerin küçülmesi 
depreme karşı dayanımı artıracaktır [9]. 

Hafif agregalı beton üretiminde, genleştirilmiş kil, genleştirilmiş perlit ve uçucu kül gibi yapay 
agregalar kullanılabildiği gibi pomza, ham perlit, diyatomit ve volkanik cüruf gibi doğal agregalar da 
kullanılmaktadır. 1959–1980’li yıllara kadar taşıyıcı hafif beton üretiminde yapay agregalar yaygın 
olarak kullanılmıştır. Ancak sonraki yıllarda enerji fiyatlarında görülen artışlar yapay hafif agregayla 
üretilen hafif betonlara olan talebi azaltmış ve çok daha ekonomik üretilebilen doğal hafif agregalı 
betonları daha cazip hale getirmiştir [10-15]. 

Günümüzde hafif agregalı beton üretiminde yaygın olarak kullanılan doğal hafif agregalardan biri 
de pomzadır. Pomza, volkanizma faaliyetleri sırasında yüksek sıcaklık ve basınç altında eriyik halde 
bulunan magmanın, yeryüzünden atmosferin üst katmanlarına doğru püskürmesiyle ani olarak soğuması 
ve bünyesindeki gazların uzaklaşması neticesinde kristalleşmeye fırsat bulamadığı için çok gözenekli 
bir yapıya kavuşan piroklastik bir kayaçtır. Pomzanın, düşük birim hacim ağırlığı, yüksek ısı ve ses 
izolasyonu, iklimlendirme özelliği, kolay sıva tutması, mükemmel akustik özelliği, deprem yük ve 
davranışları karşısındaki elastikiyeti ve alternatiflerine göre daha ekonomik olması gibi üstün 
özelliklerinden dolayı inşaat ve yapı endüstrisinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır [4]. 

Ülkemizdeki başlıca pomza yatakları Bitlis, Nevşehir, Kayseri, ve Isparta yörelerinde olup toplam 
rezervi yaklaşık 3 milyar m3 olarak hesaplanmaktadır. Pomza, asidik ve bazik pomza olarak iki türde 
bulunmakta, Ülkemizde bulunan yaygın türü asidik pomzadır [5]. Ülkemizde pomza rezervinin büyük 
bir kısmı Bitlis bölgesinde yer almaktadır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Günümüzde pomza inşaat sektöründe en yaygın olarak, izolasyon tuğlası (bimsblok veya tuğla) 

üretiminde kullanılmaktadır [6]. İzolasyon tuğlası üretim aşamaları ise sırasıyla pomzanın uygun 
boyutlarda sınıflandırılması, uygun oranda çimento ve su ile karıştırılıp kalıplara dökülmesi, vibrasyonlu 
presleme işlemiyle şekillendirilmesi, kürleme, paketleme ve mamül ürün üretilmesi şeklinde gerçekleşir. 

 
Bims Üretimi 

Şekil 1. Türkiye pomza rezervleri dağılımı [1] 

 

Şekil 2. İllere Göre Pomza Rezervleri Dağılımı 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

66 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

Bimsbloklar, volkanik olarak meydana gelmiş doğal bims agregası ile elde edilen bimsbetondan 
üretilen blok elemanlarıdır. Bimsbeton, agrega olarak bims agregalarının kullanıldığı ve gerektiğinde 
kuvars kumunun da ilave edildiği bir hafif beton türüdür. Bimsbetondan mamul yapı elemanları, bims 
agregalarının çimento ve su ilavesi ile basınç altında, vibrasyonla sıkıştırılıp kür edilen ve gerektiğinde 
kuvars kumu da ilave edilerek üretilen yapı elemanlarıdır. Bu elemanlara sektörel terminoloji ile genel 
olarak “bimsblok”, “pomza blok” gibi adlandırmalarda yapılmaktadır. İnşaat sektöründe 60`dan fazla 
kullanım alanı bulunmaktadır. Bimsbloklar özellikle hafifliği, ısı ve ses yalıtımı, ateşe karşı dayanımı, 
doğal ortam şartlarından etkilenmemesi ve mükemmel sıva tutuculuğu gibi üstün niteliklerinden dolayı 
pek çok ülkede vazgeçilmez yapı elemanı olarak kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada bitlis bölgesinde yer alan Tatvan-Bims Fabrikasında üretilen Pomza katkılı hafif 
bloklar üzerinde mekanik ısısal özellikler araştırılmıştır. Farklı ölçülerde üretilen pomza katkılı hafif 
betonlar üzerinde birim hacim kütlesi, Karakteristik basınç dayanımı ve eşdeğer ısıl iletkenlik katsayısı 
bulunarak aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu prosesle üretilen ürünler standartlara uygun olarak iki 
farklı şekilde boyutlandırılıp üzerlerinde deneyler uygulanmıştır. (TS EN 771-3) yapilan deneyler 
sonucunda pomza katkili bims blok larin basinç dayanimlari 0,85 N/mm2 ile 1.0 N/mm2, arasında 
değişmekte ve taşıyıcılık özelliğine sahip olmadığı, Isı iletkenlik katsayilarinin 0,149,0,202(W/mK) 
değerlerine sahip olup yalıtım malzemesi olarak sandartlara uygun olarak çıkmış ve  kullanılabilirliğini 
ortaya koymuştur. 

 
2. HAFİF BETONLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Hafif betonlar genellikle hem birim ağırlık hemde dayanım koşuluna göre sınıflandırılırlar. 
Yalıtım betonlarından taşıyıcı olanlara kadar bütün hafif betonların özellikle birim ağırlık bakımından 
sınıflandırılmasında değişik kabuller vardır [8]. Taşıyıcı olan hafif betonların birim ağırlığı 1450-1800 
kg/m³ arasında değişmektedir, çoğunlukla birim ağırlık 1600-1800 kg/m³ arasında kalmaktadır. 
Dayanımları 7-17 N/mm² arasında olan betonlar yalıtım betonu ile orta dayanımlı beton sınıfına girerler 
[8]. 

Birim ağırlıklarına göre hafif betonları üç gruba ayırmak olasıdır [11] 
a) Yalıtım Betonları: Birim ağırlıkları 300 kg/m³ - 800 kg/m³ arasında, 
b) Orta Mukavemetli Hafif Betonlar: Birim ağırlıkları 800 kg/m³ - 1400 kg/m³ arasında, 
c) Taşıyıcı Hafif Betonlar: Birim ağırlıkları 1400 kg/m³'den büyük olan betonlardır. 
 Tablo 1 de işlevlerine göre hafif betonların sınıflandırılması yapılmıştır. 

Tablo 1. İşlevlerine göre hafif betonların sınıflandırılması 

 
Bu tablodan görüldüğü gibi basınç dayanımları 0.5 ten büyük değere sahip agregalar yalıtım 

agregası olarak kullanılabilir.  Bu çalışmada Üretimi yapılan agregalar üzerinde uygulanan karakteristik 
basınç dayanımları 0.5 ten büyük çıkmış ve yalıtım betonu olarak kullanılabilirliğine ulaşılmıştır. Isı 
iletkenlik katsayıları 0.30 dan küçük değerlere sahip olan hafif betonlar yalıtım malzemesi olarak 
sınıflandırılır. Yapılan ısı iletkenlik katsayısı ölçümlerinde değerler 0,149, 0,202(W/mK) olup yalıtım 
olarak kullanılan hafif beton sınıfına girmektedir. 

 
 

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
Bu çalışmada kullanılan Pomza agregası Bitlis bölgesinden elde edilmiştir. Üretimi Yapılan Hafif 

betonlar Tatvan Bimsblok Fabrikasından temin edilmiştir. Pomza hafif agregasıyla genel olarak hafif 
betonlar üretilerek sektörde kullanılmaktadır. Pomza ile üretilen hafif betonlar  yalıtım amaçlı 
kullanımda üretmek mümkündür.  

3.1.Birim Hacim Kütle Analiz Deneyi 
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Hafif agrega Pomza ile üretilen bims bloklar üzerinde birim hacim kütle deneyleri yapılmıştır. Bu 
analizde bims blokların birim hacim kütlesi ölçülmesi, etüvde kurutulup şartlandırılmış bir durumda TS 
EN 772-13 standardının öngördüğü prensipler çerçevesinde,boyutları ve ağırlıkları alınmıştır. Bu 
prensibe göre kagir birim elemanlarının birim hacim kütle değeri (ρg.u), bir bloğun yükleme nakliye, ısı 
yalıtımı ve ses yalıtımı, yangına karşı direnç değerlerinin analizinin irdelenmesinde kullanılır. TS EN 
772-13 standardına göre aşağıda verilen eşitlik yardımıyla birim hacim kütle değeri hesaplanmıştır. 

Üretilen izolasyon bloklarının birim hacim kütle değeri (ρg,u) TS EN 772–13 standardına göre 
aşağıda verilen eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır [13]. 
 

�𝜌𝜌𝑔𝑔.𝑢𝑢 = 𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑.𝑢𝑢/𝑉𝑉𝑔𝑔.𝑢𝑢�    (1) 
 

Burada; (ρg,u): Birim Hacim Kütle (kg/m3), Mdry,u :Kuru ağırlık (kg), Vg,u: Hacim (m3)’dir. 

Üretilen bimsblokların boyutları ve kuru birim hacim kütlesi tablo 2 ‘de verilmiştir. 

Tablo 2. Bims bloklara ait hacim değişiklikleri 
Bims blok boyutları (mm) Kuru birim hacim kütlesi (kg/m3) 

390*125*185 750 
390*90*185 680 

 Basınç Dayanım Analizi 
Blok örneklerinin mekanik (basınç) dayanım analizi TS EN 772–1 standardına uygun olarak 

aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilmektedir[12]. 
𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝑐𝑐/𝐴𝐴     (2) 

Burada; σc: Basınç dayanımı değeri (kgf/cm2), Fc:Yenilme yük değeri (kg), A: Deneye tabi yüzey alanı 
(cm2)‘dir. Yapılan deneyler sonucunda iki farklı boyuta sahip bims blokların karakteristik basınç 
dayanımları tablo’ 3 te verilmektedir. 

Tablo 3.Bims bloklara ait Karakteristik Basınç Dayanımları 
Bims blok boyutları 

(mm) 
Deney Uygulama yönü 

(Uzunluk*Genişlik) 
Karakteristik Basınç Dayanımı 

(N/mm2) 
390*125*185 390*125 1,0 
390*90*185 390*90 0,85 

 
 Isı İletkenlik Analizi 

Isı iletkenliği katsayısı, homojen bir malzemenin birbirine paralel iki yüzeyin sıcaklık farkı 1ºC 
olduğunda yüzeyin 1 m2 alanında ve bu alana dik yönde 1 m kalınlıktan 1 saatte geçen ısı miktarıdır 
[6]. Deney kapsamında TS EN 1745 standardı Model P4’e göre hesaplama metodu kullanılmıştır[14]. 
TS EN 1745 EK A’daki tablolardan yoğunluğa göre P=%50 sütunundan malzeme ısıl iletkenlik değeri 
esas alınarak kuru kagir birim için bilgisayar programı yardımıyla ısı iletim faktörü (U) hesaplanmıştır. 

Isı iletim katsayısı; 
                 
                                    𝜆𝜆 = 𝑑𝑑/𝑅𝑅                                                                                              
(3) 

 
formülü ile bulunmuştur.  
Bu formülde, λ: Isı iletkenlik katsayısını (W/mK) , d: Numunenin kesit kalınlığı (m), R:Isıl Direnç 

(m2.K/W)  
Bimsblokların ısı iletkenlikleri tablo 4’da verilmektedir. 

Tablo 4.Bims bloklara ait ısı iletkenlik değerleri 
Bims Blok 

Boyutları (mm) 
Isıl iletim fak. (U) 

(W/m2.K) 
Isıl Direnç (R) 

(m2.K/W) 
Isıl iletkenlik  (λ) 

(W/mK) Yoğunluk kg/m3 d;Numunenin 
Kesit alanı (m) 

390*125*185 1,267 0,619 0,202 795 0,125 
390*90*185 1,295 0,602 0,149 719 0,09 

 
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
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1. Pomza taşı hafif agregasıyla üretilen hafif betonların birim ağırlıkları 680 kg/m3 den 
750 kg/m3 arasında değişebilen değerlere sahip standartlara uygun betonlar 
üretilebilmek mümkün olduğu belirlenmiştir. Böylece bu hafif betonların ısıl ve 
mekanik özelliklerine göre genişçe bir aralıkta değerlendirmek mümkündür. 

2. Üretilen bimsblokların 390x125x185 mm,390x90x185 mm boyutlarına göre sırasıyla 
basınç dayanımlarının 1 N/mm2-0,85 N/mm2 olduğu tespit edilmiştir. Dayanımını 
düşük olmasının nedeni hafif betonlar içerisinde bulunan pomza agregasının 
gözenekli yapısı olduğu belirlenmiştir. 

3. Üretimi yapılan hafif betonların birim ağırlıkları arttıkça karakteristik basınç 
dayanımlarınında arttığı gözlemlenmiştir. 

4. Pomza Hafif agregasından üretilen bu hafif betonların ölçülen basınç dayanımlarının 
düşük olması nedeniyle yapılarda taşıyıcı eleman olarak kullanımlarının mümkün 
olmadığı tespit edilmiştir. 

5. Pomza taşı hafif agregasıyla üretilen hafif betonların;390*125*185,390*90*185 
boyutlarına göre sırasıyla ısıl iletkenlik değerlerinin 0.202, 0.149 olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle üretilen bu betonların ısı yalıtım malzemesi olarak 
kullanılabileceği değerlendirilmiştir. 

6. Bu şekilde üretilen betonların konut üretiminde kullanılması durumunda binanın ısıl 
değerlerine olumlu yönde katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. 

 

REFERANSLAR 

[1] Anonim, 2001a. DPT, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu, Endüstriyel 
Hammaddeler Alt Komisyonu Raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
DPT:2617–ÖİK:628, Ankara. 

[2] Akman, S., 1990. Yapı Malzemeleri. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesi yayını (ikinci baskı), s 1-104, İstanbul. 

[3] Baradan, B., 1991. Yapı Malzemesi–II. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik–
Mimarlık Fakültesi yayını, s 1-3, İzmir. 

[4] Davraz, M., 2001. Pomzanın Endrüstriyel Kullanım Alanları. Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri, Isparta. 

[5] Gündüz, L., Sarıışık, A., Tozaçan, B., Davraz, M., Uğur, İ., Çankıran, O., 1998; 
“Pomza Teknolojisi. Cilt- I”, Süleyman Demirel University, 275-285. 

[6] Gündüz, L., 2005; “İnşaat Sektöründe Bimsblok”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi. Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta, 928. 

[7] Hüsem, M. ve Gözütok, S., 2004. The effects of low temperature curing on the 
compressive strength of ordinary and high performance concrete. Construction 
and Bulding Materials, 19, 49-53. 

[8] Neville, A. M., (1975), “Properties of Concrete”,Pitman Publishing, London. 
[9] Postacıoğlu, B., 1987. Beton, (Bağlayıcı Maddeler, Agregalar ve Beton). 177-

402, İstanbul. 
[10] Short, A. and Kinniburgh, W., 1978. Lightweight concrete. Third Edition, 

Priented in Great Britain by Gallord (printers) Ltd. Great Yormauth, chapter 4, 
pp 42-54. 

[11] Taşdemir, M.A., (1982) “Taşıyıcı Hafif Betonların Elastik ve Elastik 
Olmayan Davranışları”, İTÜ İnşaat Fakültesi, Doktora Tezi. 

[12] TS EN 772-1, 2002; “Kâgir Birimler- Deney Metotları- Bölüm 1: Basınç 
Dayanımının Tayini”, TSE, Ankara 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

69 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

[13] TS EN 772-13, 2002; “Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 13: Kâgir 
birimlerin net ve brüt kuru birim hacim kütlelerin tayini (Doğal taş hariç)”, TSE, 
Ankara 

[14] TS EN 1745, 2004; ‘Kâgir ve Kagir Mamulleri-Isıl özelliklerinin tayini 
yöntemleri-Model P4’, TSE, Ankara 

[15] Urhan, S., 1993. Hafif ve Çok Hafif Betonların Karakteristik Özellikleri ve 
Teknik Kapasiteleri. TMMOB İnşat Mühendisleri Odası Türkiye Mühendislik 
Haberleri Dergisi, sayı 369, 34-40. 

[16] Uluata, A.R., 1981. Beton Malzemeleri ve Beton, Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Yayını, Erzurum. 

[17] Vaughen, J.G., 1995. Introduction to materials science and engineering 
laboratary. 3.rd Edition, University of Mississippi, 313-314. 

  

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

70 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

 
Classification of EEG Signals Recorded from Healthy Volunteers and 

Patients with Epilepsy by Using EMD and kNN Methods 

Hasan POLAT 
Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Muş 49250 

Mehmet Siraç ÖZERDEM 
Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Diyarbakır, 21280 

 
 

 ABSTRACT 

Electroencephalogram (EEG) is the signal that recorded by electrical activities of brain nerve’ 
cells. EEG signal are used in many areas such as medicine, game and emotion recognition. In medicine 
area, research analyzed EEG signal to provide valuable information about brain activity and to detection 
any brain disorder. In this study EEG signal that recorded from healthy volunteers and patients with 
epilepsy were classified by using empiricial mode decomposition (EMD) and k nearest neighbor (kNN) 
algorithm. In this study, publicly available EEG records were used. The EEG records were taken from 
database of BONN University. In classification process, EEG signals recorded healthy volunteers with 
eyes open and patients with epilepsy were used. The complete data sets divided into two sets (A and E). 
Each set contain 100 EEG segments. Set A was recorded from healthy volunteers with eyes open. Set E 
contain EEG segment that recorded only seizure activity. The EEG records were are collected according 
to international 10 - 20 system and digitized at 173.61 samples per second by using analog-digital 
converter with 12 bit resolution. In health area, since high frequency component of EEG signals were 
assumed as insignificant, EEG signals were filtered by applied band-pass filter that set 0.53 – 40Hz. 
EEG signals were decomposed to intrinsic mode function (IMFs) by applied EMD method. IMFs related 
to EEG signals were assumed as feature vectors and statistical parameters were applied in order to 
decrease dimensionality of feature vector. The five statistical parameters were used. Feature vectors 
which obtained by applied EMD and statistical parameters were classified by using kNN algorithm. 
kNN is a well-known classifier algorithm based on distance. In this study, 100 EEG segments related to 
healthy volunteers and 100 EEG segment related to patients with epilepsy were classified by using kNN. 
While 50 EEG segments were used for training and 50 EEG segments were used for testing. In order to 
increase reliability of the classification procedure, 2 fold-cross validation was applied. The classification 
accuracy was obtained as 96%. Sensitivity and specificity were obtained 92% and 100%, respectively.  

 
Keywords: EEG, Epilepsy, Empirical Mode Decomposition, Classification 
 
 

INTRODUCTION 

Electroencephalogram (EEG) is the signal that recorded by electrical activities of brain nerve’ 
cells. EEG signal are used in many areas such as medicine, game and emotion recognition [1]. In 
medicine area, research analyzed EEG signal to provide valuable information about brain activity and 
to detection any brain disorder [2].  

 
From the literature, It can be understood that the procedure of detection/classification of EEG 

signals generally contains two main studies. One of them is selection of feature extraction and remain 
one is selection of classifier. Consequently, the performance is directly related to correct selection of 
both feature extraction method and classifier. In literature many combinations of methods were tested 
for different purposes in EEG signals, however there is not any combination methods were purposed for 
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detection/classification of every type of EEG signals. The purpose of this study is to classify EEG signals 
with using EMD feature extraction method and k nearest neighbor (kNN) classifier.  

The temporary impairment of brain neural activity causes epileptic seizure. Sometimes, epileptic 
seizure can be unnoticed in according to their symptoms [3].  EEG signal is one of the most practical 
method which are used in detection neurogical disorder [4].  In literature, there are several study related 
to algorithm based on different feature extraction. Some main studies related to detection of epileptic 
seizure using EEG signals are given below. 
- Faust et all. [5] used frequency domain parameters for feature extraction. They achieved the 

classification accuracy of 93.3%. They employed support vector machine (SVM) as classifier 
algorithm. 

- Orhan et all. [6] used wavelet decomposition and statistical parameters. Accuracy of the classification 
performance was obtained as 100%  

- Rajeev et all [7]. employed EMD method to obtain features related to EEG signal. The classification 
accuracy was found as 96.67%. In order to classify feature vectors, they employed k means cluster 
and MLPNN. 

- Manish et all [8] used wavelet coefficients as feature vectors. The classification accuracy was 
obtained as 94.22%. They used SVM algorithm as a classifier. 

In this study EEG signal that recorded from healthy volunteers and patients with epilepsy were 
classified by using EMD method. In literature, since kNN classifications algorithm are widely used for 
EEG signals, the this model were selected as classifier.  EEG signals were decomposed to intrinsic mode 
function (IMFs) by applied EMD method. IMFs related to EEG signals were assumed as feature vectors 
and statistical parameters were applied in order to decrease dimensionality of feature vector. The final 
feature vectors were classified by using algorithm. The classification performance was determined in 
terms of accuracy criteria.  The steps of proposed model that used in this study is depicted in Figure 1.  

 

 
Fig.1. The steps of proposed model for classification 

 

MATERIAL AND METHOD 

 
Database 

In this study, publicly available EEG records were used. The EEG records were taken from 
database of BONN University. In classification process, EEG signals recorded healthy volunteers with 
eyes open and patients with epilepsy were used. The complete data sets divided into five sets (A,B,C,D  
and E). Each set contain 100 EEG segments. Set A and set B were recorded from healthy volunteers 
with eyes open and closed, respectively. Set C was taken from the hippocampal formation of the opposite 
hemisphere of the brain. Set D were recorded from epileptogenic zone during seizure free intervals. Set 
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E contain EEG segment that recorded only seizure activity. Detailed information about data set used in 
this study can be found in ref [9]. In this study, Set A and E are used for classification. 

The EEG records were are collected according to international 10 - 20 system and digitized at 
173.61 samples per second by using analog-digital converter with 12 bit resolution. In health area, since 
high frequency component of EEG signals were assumed as insignificant, EEG signals were filtered by 
applied band-pass filter that set 0.53 – 40Hz.   Sample patterns of EEG signals related to healthy (Set 
A) and patients (Set E) were shown in Fig.2 

 

 
Fig.2. Sample patterns of EEG signals related to healthy and patients with epilepsy in eyes open condition 

 
 

 
Empirical Mode Decomposition 

In this study, Empirical Mode Decomposition (EMD) was employed to decompose EEG 
segments. EMD algorithm decomposes a signal into set the band restricted functions [10]. The functions 
obtained by using EMD algorithm are called Intrinsic Mode Functions (IMFs). A IMF should have two 
main conditions. The following conditions were given below; 

1) The number of extreme and zero crossing of IMF should be equal or differ at most by one. 
2) The mean value of the envelopes of IMF by local maxima and minima should be zero 

A Non stationary signal x(t) can be separated into n IMFs: imf1, imf2, imf3 . . . imfn  and residue of 
non stationary signal r. The algorithm of EMD is depicted in Fig.3. 
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Fig.3: The shifting process and the obtaining IMFs. 
 

 
Statistical Processes 

In this study, EMD algorithm was applied for feature extraction. IMF1 and IMF2 related to EEG 
segments were evaluated as feature vectors. In order to decrease dimensionality the feature and obtain 
decisive information from each IMF, five statistical parameters were used. The following statistical 
parameters were employed to determine the final feature vector.  
1. Maximum of the absolute values   
2. Mean of the absolute values  
3. Standart devition of the coefficients   
4. Average power of the coefficients   
5. Average energy of the coefficients  

 
Classifier algorithms 

The feature vectors that obtained by applied EMD were classified by using kNN algorithm, 
separately. kNN is widely used as classifiers algorithm in literature. kNN is also well-known and based 
on distance [11]. The both algorithms are useful to solve two class problems. In kNN, a object is 
classified according to majority vote of k nearest neighbor. Fig. 4 illustrates the determination of k 
nearest neighbor. 

 
Fig. 4. The determination of k nearest neighbor 
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In this study, 100 EEG segments related to healthy volunteers with eyes open and 100 EEG 
segment related to patients with epilepsy were classified by using kNN. While 50 EEG segments were 
used for training and 50 EEG segments were used for testing. In order to increase reliability of the 
classification procedure, 2 fold-cross validation was applied. In kNN algorithm, a lot of methods are 
used to calculate distance. There are two parameters that can be changed in kNN algorithm, distance 
and k variable.  In this study, Euclidean distance was used and k value was determined as 3. In order to 
determine best model for kNN, the highest accuracy and the lowest mean square error (MSE) are 
valuable criteria.   

 

RESULTS 

The clusters of A and E each one containing 100 segments were classified. In proposed model, 
the empirical mode decomposition and statistical parameters were used for feature extraction. The 
feature vectors were determined with selection of appropriate IMFs. The kNN used as classifier 
algorithm. At the end this procedure, the classification performance was evaluated by using accuracy, 
sensitivity and specificity criteria. The confusion matrix related to decision of proposed models can be 
seen in Table 1. 

 
Table 1. The confusion matrix related to A-E for kNN 
 Set A Set E 

Set A 100 0 
Set E 8 92 

 
The classification procedure has been carried out for clusters pair A (set of healthy volunteers in 

eyes open/closed conditions) - E (set of patients with epilepsy). The classification accuracy was obtained 
as 96%. Sensitivity and specificity were obtained 92% and 100%, respectively. 

As a result, two sets were classified successfully and the purposed method can be used as an 
alternative method for EEG signal classification. The results also support the outcomes of the studies in 
literature. 
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 ÖZET 

İş kazalarının bir ülkeye maliyeti, o ülkenin gayri safi yurt içi hasılalarının %1 ila %4 arasında 
değişmektedir. Sağlam bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mekanizması olan ülkeler için bu maliyet %1’e 
yakınken, bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmadığı ülkelerde bu maliyet % 4 civarındadır. Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkeler için bu maddi maliyet azımsanamayacak kadar büyüktür. Ancak iş 
kazalarının asıl önemli boyutu, çalışanların ölmesi, ağır yaralanması veya ömür boyu sakat kalmasıdır. 
Çünkü insan hayatı her türlü ekonomik değerin üzerindedir. Türkiye iş kazası sonucu ölümlü kaza 
sıklığında Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)’ne veri bildiren ülkeler arasında en kötü performansı 
gösteren ülkelerden birisidir. Kazaların önlenebilmesinin en etkili yolu, kaza verilerinin analiz edilerek 
kök nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu nedenle bu çalışmada İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin 
(İSİGM) verilerinden hareketle Türkiye’de 2016 yılında vuku bulan ölümlü iş kazalarının analizi 
yapılmıştır. Ayrıca İSİGM verileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri arasındaki farkların 
nedenleri ortaya konulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ölümlü İş Kazaları, Türkiye, İş Kazası. 

 
 
 
 

ANALYSIS OF FATAL OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN TURKEY 
FOR THE YEAR 2016 

 

 ABSTRACT 

The cost of occupational accidents varies from 1% to 4% of the gross domestic product of that 
country. For countries with a robust Occupational Health and Safety (OHS) mechanism, this cost is 
close to 1%, while in countries where this system does not work well, this cost is around 4%. For 
developing countries such as Turkey, this material cost is too big to underestimate. However, most 
important aspects in occupational accidents are intangible losses as fatalities, serious injuries and loss 
of limbs other than pecuniary losses. Because human life is above than every kind of economic 
values. Turkey is one of the worst performing country among the countries reporting data to the 
International Labour Organization (ILO) on the fatal incidence rate of occupational accidents. The most 
effective way to prevent accidents is to analyse the accident data and identify root causes of accidents. 
For this reason, fatal occupational accidents which were happened in Turkey for the year 2016 are 
analysed based on the data of the Workers' health and Work Safety Assembly (WHWSA). Moreover, 
the reasons for the differences between the data of the Social Security Institution (SSI) and data given 
to the WHWSA have been explained.  

 
Keywords: Occupational Health and Safety, Fatal Occupational Accidents, Turkey, Occupational 
Accidents. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

İş kazaları ve meslek hastalıkları tüm Dünya için önemli bir sorundur. UÇÖ verilerine göre, 
Dünya genelinde iş kazası ve meslek hastalıkları ve bunların sonucunda yaşanan ölüm ve yaralanma 
sayıları gibi İSG verileri günden güne artma eğilimindedir. Ancak yine UÇÖ verilerine göre Finlandiya, 
İsveç, Danimarka, Almanya, ABD, Japonya gibi bu konuya özel önem atfeden ülkelerde İSG verilerinde 
ciddi bir iyileşmenin olduğu da gözlenmektedir. Bu durum, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, 
Hindistan, Rusya, Çin, Bangladeş, Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerde iş ile ilgili sorunların çok 
daha büyük bir hızla büyüdüğünü ortaya koymaktadır [1]. 

Türkiye 2004 yılından bu yana işten kaynaklanan gerek manevi kayıpların (ölüm, sürekli iş 
göremezlik gibi), gerekse maddi kayıpların önüne geçebilmek için pek çok adım atmıştır. Özellikle 
Avrupa Birliği kriterlerine uyum sağlamayı amaçlayan tüm bu adımlara rağmen, son SGK verilerine 
bakıldığında, maalesef iş kazası ve iş kazası sonucu ölüm vakası verilerinde, azalma bir tarafa, ciddi bir 
artışın olduğu görülmektedir. Son yıllarda Türkiye'de sadece SGK kayıtlarına geçen iş kazası sonucu 
ölüm vakası sayısı 1400-1600, sürekli iş göremezlik vaka sayısı 2000-2500 civarındadır. Ayrıca 
bakanlık uzmanları iş kazalarından kaynaklanan maddi kaybın Türkiye'ye maliyetinin gayri safi yurt içi 
hasılamızın %4 oranında olduğunu tahmin etmektedirler. İyi niyetle atılmış tüm bu adımlara rağmen, 
arzu edilen iyileşmelerin sağlanamamasının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerden en önemli 
olanlarından birisi, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorunların ne denli büyük 
olduğunun gerek halka, gerekse karar alıcılara iyi izah edilememesidir. Bir diğer sorun ise, iş kazası ve 
meslek hastalıkları verilerinin tam olarak kayıt altına alınamamasıdır. Son olarak ta kayıt altına alınan 
veriler üzerinden analizler yapılarak, kazaya veya meslek hastalıklarına sebep olan kök nedenlerin tespit 
edilerek, bu nedenleri izale edici tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Maalesef bu noktada da 
eksiklikler mevcuttur. Bu nedenle bu çalışmada, iş kazalarına dikkat çekebilmek için, 2016 yılı İSİGM 
iş kazası sonucu ölüm vakası verileri analiz edilmiştir. (2016 SGK verileri henüz yayınlanmamıştır.) 
Ayrıca SGK ve İSİGM verileri kıyaslanarak Türkiye'de kazaların ve meslek hastalıklarının kayıt altına 
alınamaması sorunu ortaya konulmaya çalışılmıştır[2, 3, 4, 5].  

İSG VERİLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI 

İş kazası ve meslek hastalıkları verilerinin tam ve doğru bir şekilde kayıt altına alınması hayati bir 
öneme sahiptir. Bu veriler bir taraftan iş güvenliği sorununun büyüklüğünü ortaya koyarken, bir taraftan 
da can ve mal kaybına neden olan bu olayların kök nedenlerinin bulunmasına, dolayısıyla benzer 
vakaların önlenmesi için izale edici tedbirlerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Laboratuvarda 
yapılan tahlil sonucunun güvenilirliği, bir doktorun doğru teşhis yapması için ne kadar önemli ise; iş 
kazaları ve meslek hastalıkları veri tabanının gerçekleri yansıtması, bu konuda karar alıcı otoritelerin 
doğru adımları atması için o derece önemlidir.  

Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıkları verilerinin büyük bir oranda kayıt altına alınamadığı 
herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Örneğin resmi verilere göre Türkiye, ölümlü kaza sıklığı 
açısından Avrupa’da en kötü performansın sergilerken, ölümlü meslek hastalığı sıklığı açısından en iyi 
performansı sergilemektedir. Bir işin veya işletmenin insana uygun hale getirildiğinde, hem iş 
kazalarında hem de meslek hastalıklarında ciddi bir iyileşmenin olduğu veya tam tersi, İSG 
prensiplerinden uzaklaştıkça hem iş kazalarında hem de meslek hastalıklarında artış olacağı prensibi 
dikkate alındığında yukarıdaki resmi verilerinin sorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Almanya gibi İSG 
prensiplerinin tavizsiz bir şekilde uygulandığı bir ülkede bir yılda meslek hastalıklarından dolayı 
hayatını kaybeden çalışan sayısının 2500 civarında olduğu bir vaka iken, aynı yıl için Türkiye’de meslek 
hastalıklarından dolayı hiçbir çalışan hayatını kaybetmediğin açıklanması; Türkiye’de İSG verilerinin 
büyük bir oranda kayıt altına alınamadığının önemli bir delilidir. [6, 7, 8] 

 Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıkları sosyal güvenlik kurumuna bildirilmekte ve İSG 
verileri sosyal güvenlik kurumu tarafından kayıt altına alınmaktadır. Ancak bunun dışında bu verileri 
takip eden başka sivil toplum kuruluşları da mevcuttur. Bunlardan birisi, belki de en önemlisi İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Meclisi’dir. Bu sivil toplum kuruluşu, İstanbul Tabip Odası, Kimya Mühendisleri Odası, 
Petrol-İş Sendikası, Tek Gıda-İş Sendikası ve DİSK Basın-İş Sendikası gibi pek çok kurumsal yapı 
tarafından da desteklenmektedir. Son dört yıl için SGK ve İSİGM tarafından açıklanan iş kazası sonucu 
ölüm vakası sayısı verileri Tablo 1’de verilmiştir. İSİGM, ölümlü iş kazalarını takip etme işine 2013 
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yılından itibaren kısmen başlamış, ilerleyen yıllarda daha sıkı bir şekilde bu konuyu kayıt altına almaya 
çalışmıştır. İSİGM açıkladığı verileri “en az” olarak ifade etmektedir. Çünkü kendilerine intikal eden 
vaka sayısının bu olduğunu, kendilerinin ulaşamadığı veya bilgi sahibi olamadıkları başka vakaların da 
muhtemel olduğunu ifade etmektedirler. Tablo 1 dikkatli bir şekilde incelendiğinde, 2013 yılında SGK 
tarafından kayıt altına alınan vaka sayısının İSİGM verisinden daha fazla olduğu ama ilerleyen yıllarda 
İSİGM tarafından tespit edilen pek çok vakanın resmi olarak kayıt altına alınamadığı görülmektedir. 
Yine yıllar ilerledikçe İSİGM’nin kayıt altına alma noktasında performansı sürekli olarak iyileştirdiği, 
SGK ve İSİGM verileri arasındaki yüzdesel farkın artışından anlaşılmaktadır. Türkiye’de İSG 
verilerinin kayıt altına alınmasında en güvenilir verinin “İş Kazası Sonucu Ölüm Vakası Sayısı” olduğu 
dikkate alınacak olursa, Türkiye’nin resmi İSG verilerinin ne denli güvensiz olduğu ortaya çıkmaktadır 
[9, 10, 11, 12].  

Tablo 1. SGK ve İSİGM Verilerine Göre İş Kazası Sonucu Ölüm Vakası Sayıları 

Yıl SGK Verisine Göre İSİGM Verisine Göre Fark % Fark 
2013 1360 1235 + 125 % 9,2 
2014 1626 1886 - 260 % -16,0 
2015 1252 1730 - 478 % -38,2 
2016 ---- 1970 ---- ---- 

 

2016 YILI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ANALİZİ 

Çalışmanın bu kısmında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerinden hareketle Türkiye’de 
2016 yılında vuku bulan ölümlü iş kazalarının analizi yapılmıştır. İSİGM verilerinin tercih edilmesinin 
iki temel sebebi var; bunlardan ilki İSİGM verilerinin SGK verilerine göre daha güvenilir olması, 
ikincisi ise, 2016 SGK verilerinin henüz yayınlanmamış olmasıdır. Tablo 2’de 2016 yılında iş kazası 
sonucu ölen kazazedelerin cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiştir. Kayıt altına alınan vakalarda 
kurbanların sadece yaklaşık % 6’sı Kadın’dır. Bu durum Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım 
oranlarının erkeklere nispetle düşük olması ve çok tehlikeli ve tehlikeli bir kısım sektörlerde kadınların 
çalışmasının hukuken yasak olmasından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2. 2016 Yılı Ölüm Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet Ölüm Vakası Sayısı Yüzde 
Erkek 1860 % 94,4 
Kadın 110 % 5,6 

TOPLAM 1970 % 100 
 

Tablo 3’de 2016 yılında iş kazası sonucu yaşanan ölüm vakalarının yaş gruplarına göre dağılımı 
verilmiştir. 4857 sayılı İş Kanununa göre "14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini 
tamamlamış kişi" Çocuk işçi; "15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi" Genç işçi 
olarak tanımlanmaktadır[13]. Yine aynı yasaya göre, 14 yaşından küçük çocukların herhangi bir işte 
çalıştırılmaları tamamen yasak iken Çocuk ve Genç işçilerin ise sadece ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılmaları yasaktır. Tablo 3 incelendiğinde, Türkiye’de 2016 yılında 56 çocuk veya genç işçi 
yaşamını yitirmiştir. Maalesef bu rakamlar, Türkiye’de çocuk ve genç işçileri korumaya dönük hukuki 
mevzuata büyük bir oranda uyulmadığını yansıtıyor. Türkiye’de yaşlıların ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılmamaları ile ilgili bir yasak yok. Ancak ergonomik prensipler, yaşlıların riskli işlerde 
çalışmalarının uygun olmadığını ifade ediyor. Buna karşın, Tablo 3’te hayatını yitiren çalışanlardan 
77’sinin 65 ve üstü yaşta olması hem bu ergonomi prensibine uyulmadığını hem de maalesef emeklilik 
yaşını çoktan doldurmuş olan bu insanların çalışmaya devam ettiklerini hem de çok tehlikeli işleri 
yapmaya devam ettiklerini göstermektedir[5]. 

Tablo 3. 2016 Yılı Ölüm Vakalarının Yaş Guruplarına Göre Dağılımı 
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Yaş Grubu Ölüm Vakası Sayısı Yüzde 
17 ve altı 56 % 2,8 

18-27 294 % 14,9 
28-50 998 % 50,7 
51-64 399 % 20,3 

65 ve üstü 77 % 3,9 
Bilinmeyen 146 % 7,4 
TOPLAM 1970 % 100 

 

Tablo 4. 2016 Yılı Ölüm Vakalarının Sektörlere Göre Dağılımı 

Sektörler Ölüm Vakası Sayısı Yüzde 
İnşaat 442 % 22,4 
Tarım 389 % 19,7 
Ulaştırma 265 % 13,5 
Ticaret-Büro 124 % 6,3 
Belediye-Genel İşler 109 % 5,5 
Metal 96 % 4,9 
Maden 73 % 3,7 
Diğerleri 472 % 24 

TOPLAM 1970 % 100 
 

Tablo 4’de 2016 yılında iş kazası sonucu yaşanan ölüm vakalarının sektörlere göre dağılımı 
verilmiştir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla 
mücadele açısından, "İnşaat", "Maden" ve "Metal" sektörlerini öncelikli sektörler olarak 
belirlemişlerdir. Yani en riskli sektörler olarak bu sektörler olarak değerlendirilmiştir. Bu tespit doğru 
ama eksik bir tespittir. Resmi verilere göre iş ölümlü kaza sıklığın en yüksek olduğu sektörler İnşaat ve 
Maden sektörleridir. Metal sektöründe ise çalışan sayısının fazla olmasından kaynaklı kayda geçen kaza 
sayısı fazladır. Ancak, bu sektörlerin dışında Türkiye’de özel önem arz eden başka sektörlerde 
mevcuttur. Örneğin "Ulaştırma" ve "Tarım" sektörleri. Resmi veriler açısından riskli sektör olarak 
görülmeyen bu sektörler, İSİGM verileri incelendiğinde en fazla ölüm vakasının kaydedildiği ikinci ve 
üçüncü sektörlerdir. Bu farklılığın iki temel nedeni var. Bunlardan ilki, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre iş trafik kazalarının büyük bir kısmı iş kazası olarak kabul 
edilmemektedir. Sadece işveren tarafından temin edilen serviste meydana gelen trafik kazaları iş kazası 
olarak kabul edilmektedir. Ulaştırma sektörü ile ilgili fark bununla izah edilebilir. Diğer sebep ise, kayıt 
dışı çalışmaktır. Yine 5510 sayılı kanuna göre, bir olayın iş kazası olarak sayılabilmesi için kazazedenin 
sigortalı olması şarttır. Tarım sektörü ile ilgili fark da bununla izah edilebilir [2, 14]. 

Tablo 5’de 2016 yılında iş kazası sonucu yaşanan ölüm vakalarının yılın aylarına göre dağılımı 
verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde "Haziran", "Temmuz", "Ağustos" ve "Kasım" aylarında diğer aylara 
nispetle daha fazla ölüm vakasının yaşandığı görülmektedir. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 
yoğunlaşmanın sebebinin mevsimsel işlerin yaz aylarıyla beraber arttığı olarak değerlendirilirken; 
Kasım ayındaki yoğunlaşmanın kışın etkisini artırması olarak değerlendirilmektedir. 

Tablo 5. 2016 Yılı Ölüm Vakalarının Aylara Göre Dağılımı 

Aylar Ölüm Vakası Sayısı Yüzde 
Ocak 119 % 6 
Şubat 144 % 7,3 
Mart 160 % 8,1 
Nisan 172 % 8,7 
Mayıs 127 % 6,4 
Haziran 210 % 10,7 
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Temmuz 176 % 8,9 
Ağustos 206 % 10,5 
Eylül 150 % 7,6 
Ekim 169 % 8,6 
Kasım 196 % 9,9 
Aralık 141 % 7,2 
Toplam 1970 % 100 

 
Tablo 6 ve Tablo 7’de iş kazası sonucu yaşanan ölüm vakalarının en çok ve en az gerçekleştiği 

iller verilmiştir. Bu tablolar dikkatli bir şekilde incelendiğinde, ölüm vakalarının en çok gerçekleşen 
illerin hem en çok çalışanı barındıran hem de sanayinin en yaygın olduğu iller olduğu görülmektedir. 
Türkiye’de 2016 yılında hayatını kaybeden 1970 çalışandan yaklaşık % 30’u sadece İstanbul, Kocaeli, 
Bursa, İzmir ve Kocaeli illerinde gerçekleşmiştir. Ölüm vaka sayısının en düşük olduğu iller ise kayıtlı 
çalışan sayısının düşük olduğu illerdir. Kırıkkale ve Muş’ta 3’er, Bayburt’ta 2, Iğdır da ise 1 çalışan 
hayatı yitirmiştir. 

Tablo 6. 2016 Yılında Ölüm Vakalarının En Çok Gerçekleştiği Beş İl 

İller Ölüm Sayısı Yüzde 
İstanbul 262 % 13,3 
Kocaeli 89 % 4,5 
Bursa 81 % 4,1 
İzmir 74 % 3,8 

Ankara 72 % 3,7 
 
 
 

Tablo 7. 2016 Yılında Ölüm Vakalarının En Az Gerçekleştiği Beş İl 

İller Ölüm Sayısı 
Kırıkkale 3 

Muş 3 
Bayburt 2 

Iğdır 1 
 

SONUÇ 

Yukarıda yapılan analizlerden şu sonuçları çıkarmak mümkündür. 
 Türkiye’de İSG verileri büyük bir oranda kayıt altına alınamamaktadır. Bu durum hem problemin 

gerçek boyutunu belirlemeyi engellemekte, hem de bu vakaların kök nedenlerine ulaşmayı 
güçleştirmektedir. 

 Erkek çalışanlar, Kadın çalışanlara nispetle iş ile ilgili risklere daha fazla maruz kalmaktadır. 
 Çocuk ve genç çalışanlar, yasal mevzuata da uyulmamadan tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır. 
 Normalde emekliliğin keyfini çıkarması gereken pek çok yaşlı çalışanın iş kazaları neticesinde 

hayatını kaybetmesi dikkate değer bir durumdur. 
 Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından "İnşaat", "Maden" ve "Metal" sektörlerinin riskli 

sektörler olarak belirlenmesi doğru ancak eksik bir tespittir. "Ulaştırma" ve "Tarım" gibi bazı 
sektörlerin de bu listeye eklenmesine ihtiyaç vardır. 
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 ÖZET 

Bu çalışmada, Sürü zekâsına dayalı yapay zekâ optimizasyon algoritmalarından Karınca Aslanı 
Optimizasyon Algoritmasının biyolojik yapısı detaylı incelenmiştir. Karınca Aslanı Optimizasyon 
Algoritmasının matematiksel yapısı, akış diyagramı ve sözde kodu çalışmanın odak noktaları arasında 
yer almaktadır. Literatürde hala güncelliğini koruyan farklı sürü zekasına dayalı yapay zeka 
optimizasyon algoritmaları seçilerek optimizasyon problemlerini çözmek için eşit şartlar altında Karınca 
Aslanı Algoritması ile karşılaştırılmıştır. Optimizasyon testi problemlerinin özelliklerine çalışma 
içerisinde ayrıca yer verilmiştir. Karşılaştırma sonuçları tablo ve grafiklerle ayrıntılı bir şekilde 
yorumlanmıştır. Çalışmanın çeşitli optimizasyon problemlerinin çözümü için uygun algoritmalarının 
seçilmesi konusunda literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sürü Zekâsı, Yapay Zekâ, Karınca Aslanı Algoritması 

 
 
 

Survey of Ant Lion Optimization Algorithm’s Performance with 
Optimization Test Problems 

 

 ABSTRACT 

In this study, the biological structure of the Ant Lion Optimization Algorithm is investigated in 
detail from the artificial intelligence algorithms based on swarm intelligence. The mathematical 
structure and flow diagram and pseudo code of the Ant Lion Optimization Algorithm are among the 
focus points of study. Different artificial intelligence optimization algorithms based on swarm 
intelligence that still maintain the update in the literature have been selected and compared with the Ant 
Lion Algorithm under equal conditions to solve the optimization problems. The properties of the 
optimization test problems are also included in the study. The comparison results are interpreted in detail 
by tables and graphs. It is foreseed that the study will contribute to the selection of appropriate 
algorithms for the solution of various optimization problems. 

 
Keywords: Swarm Intelligence, Artificial Intelligence, Ant Lion Algorithm 

 

GİRİŞ 

Optimizasyon, bir problemin çözümünü bulma olarak tanımlanabilir. Çözüm bulma süreci 
değişken değerlerini içeren belirli bir alan içerisinde çeşitli kısıtlamalar karşılanarak maksimizasyon ya 
da minimizasyon işlemi olarak sürdürülür. Burada tanımlanan kısıtlamaları yerine getirirken, amaç 
fonksiyonunu en yükseğe çıkaran veya en aza indirgeyen çok sayıda değişken grubu olabilir. Bunlara 
kabul edilebilir çözümler denir ve aralarında en iyisi olan çözüm sorunun optimum çözümü olarak 
adlandırılır [1]. 
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Yapay zeka optimizasyon algoritmalarına baktığımız zaman genetik algoritmada kromozomlar 
(GA), parçacık sürüsü optimizasyonunda parçacıklar (PSO), ateşböceği algoritmasında ateşböcekleri 
(FA) ve yapay arı kolonisi algoritmasında arılar (ABC) gibi farklı ajanlar bulunmaktadır. Küresel 
optimum veya küresel optimuma yakın çözümler bulmak için iteratif olarak arama yapılmaktadır [2-3-
4-5]. Evrimsel stratejiler, sosyal davranışlar ve bilgi geçişleri gibi birçok strateji, tüm ajanların küresel 
optimuma doğru ilerlemesini ve yerel optimuma düşmesini önlemek için uygulanmaktadır [6]. 

.   

KARINCA ASLANI OPTİMİZASYON ALGORİTMASI (ALO) 

Karınca aslanı optimizasyon algoritması (ALO), kısıtlayıcıları olan mühendislik veya 
optimizasyon problemlerini çözmek için Seyedali Mirjalili tarafından önerilen son zamanlarda 
geliştirilen popülasyon tabanlı bir sezgisel arama algoritmasıdır [7]. ALO algoritması, Myrmeleontidae 
familyasına mensup karınca aslanlarının yaşam döngüsünden esinlenmiştir. Karınca aslanı 
optimizasyon algoritmasında ayarlanması gereken çok az parametre bulunmaktadır. ALO, nüfusa dayalı 
bir algoritma olduğu için yerel optimuma takılmama oranı doğal olarak yüksektir. Yine ALO 
algoritmasında, rasgele yürüyüşlerin ve rulet tekerleğinin kullanılması nedeniyle yerel optimuma 
takılma sorununu çözme olasılığını yüksektir. ALO algoritmasındaki istenilen tüm arama uzayının 
dolaşılması, karınca aslanlarının rasgele seçilmesi, etraflarındaki karıncaların rasgele yürüyüşleri ve 
arama alanının karınca aslanlarının adaptif olarak kurduğu tuzaklarla daraltması yöntemleriyle garanti 
edilir [8]. ALO algoritması, karınca aslanlarının avlanma mekanizmalarını taklit eder ve avını avlamak 
için aşağıdaki beş adıma dayanılarak hazırlanmıştır: 

• Karıncaların rasgele yürüyüşü 
• Tuzak kurması 
• Karıncaların tuzaklara yakalanması 
• Avların yakalaması 
• Tuzakların yeniden inşa edilmesi. 
Tuzakların inşası ve tuzak içinde karıncaların içeri doğru hareketi için gerekli adımlar Şekil 1 

(a)’da gösterilmektedir. Avın yakalanması ve tuzakların yeniden kurulması süreci Şekil 1 (b)’de 
gösterilmektedir. 

Karıncalar, doğada yiyecek ararken stokastik olarak hareket ettiği için karıncaların rasgele 
yürüyüşleri Denklem 1’deki gibi tanımlanabilir. 

 
        𝑋𝑋(𝑡𝑡) = [0, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚(2𝑟𝑟(𝑡𝑡1) − 1), 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚(2𝑟𝑟(𝑡𝑡2) − 1), … , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚(2𝑟𝑟(𝑡𝑡𝑛𝑛) − 1)]                (1) 

Burada X(t) karıncaların rasgele yürüyüşünü, 𝑡𝑡𝑛𝑛 maksimum iterasyon sayısını, t rasgele yürüyüş 
adım sayısını ve r(t) stokastik fonksiyon olarak Denklem 2’de tanımlanmıştır. 

 

 𝑟𝑟(𝑡𝑡) = �
1 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑑𝑑 > 0.5
0 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑑𝑑 ≤ 0.5 (2) 

Burada t rasgele yürümenin basamak sayısını ve rand ise [0, 1] aralığında eşit dağılım gösteren 
rasgele üretilen bir sayıdır. 

Karıncaların rasgele yürümelerini arama alanını içinde tutmak için yürüyüşlerin konumu 
aşağıdaki Denklem 3 kullanılarak minimum maksimum normalleştirme işlemi normalize edilmiştir. 
 

 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑡𝑡 = (𝑋𝑋𝑖𝑖
𝑡𝑡 −𝑎𝑎𝑖𝑖)𝑥𝑥(𝑑𝑑𝑖𝑖−𝑐𝑐𝑖𝑖

𝑡𝑡 )
(𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑡𝑡 −𝑎𝑎𝑖𝑖)
+ 𝑐𝑐𝑖𝑖           (3) 
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  (a)                                                         (b) 

Şekil 1: (a). Tuzakların inşası (b). Avın yakalanması [9-10] 
 
Her iterasyonda Denklem 4’te belirtildiği gibi en iyi uygunluk değerine sahip karınca aslanı sonuç 

kabul edilir.  
 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 =
(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑡𝑡 )

2
 

(4) 

Burada 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 , her bir iterasyonda rulet tekerleği tarafından seçilecek karıncayı temsil etmektedir. 
Karınca aslanı optimizasyon algoritmasının tüm adımları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.  
 

Tablo 1. Karınca Aslanı Optimizasyon Algoritmasının Sözde Kodu 

prosedür ALO
Karıncaların ve karınca aslanlarının ilk popülasyonunu rasgele başlat
Karıncaların ve karınca aslanlarının uygunluğunu hesapla
En iyi karınca aslanlarını bul ve onu elite olarak ata (belirlenen optimum)
     while durdurma kriteri sağlanıncaya kadar çalıştır
          for her karınca için
               Rulet tekerleği seçimi ile bir karınca aslanı seç
               Tuzağa düşen karıncaları güncelle
              Denklem 1 ve Denklem 3’ü kullanarak rasgele yürüyüş ve normalizasyon yarat
               Denklem 4’ü kullanarak karıncaların pozisyonunu güncelle
          end

Tüm karıncaları uygunluk değerini hesapla
Bir karınca aslanını daha uygun olan karınca ile değiştir
elite değerinden daha iyi ise elite değerini güncelle

     end
return elite

 
Karınca aslanı optimizasyon algoritmasının temel adımlarını ve bu algoritmanın genel akış yapısı 

Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Başla Problem 
parametlerini ayarla

Algoritma 
parametlerini ayarla

Karınca ve karınca 
aslanı başlangıç 

popülasyonu üret

Karınca ve karınca 
aslanıiçin uygunluk 

değeri hesapla

En iyi karınca aslanı 
sonucunu elite 

olarak ata

Karıncaları tuzaklara 
sürme işlemini 

gerçekleştir

Rasgele yürüyüş ve 
normalizasyon yarat

Karıncaların 
pozisyonunu 

güncelle

Yeni uygunluk 
değeri hesapla

Uygunluk değeri 
yüksek karınca için 

karınca aslanını 
pozisyon güncelle

Elite güncelle Durdurma kri ter i 
sağlandı mı?

Elite değerini 
dönder Bitiş

Hayır

Evet

 
 

Şekil 2: ALO algoritmasının akış diyagramı 
 

DENEYLER VE SONUÇLARI 

Yapay zeka optimizasyon algoritmaların başarısını ölçmek için mühendislik alanında ve 
literatürde birçok optimizasyon problemi bulunmaktır.  Bu çalışma kapsamında kullanılacak olan 
problemler ve karakteristikleri Tablo 2’de detaylı bir şekilde özetlenmiştir [11]. Problemler UM-tek 
modlu ve MM-çoklu olacak şekilde seçilmiştir. 

 
Tablo 2. Optimizasyon Problemleri Ve Özellikleri 

 
Karınca aslanı optimizasyon algoritmasının seçilen optimizasyon problemlerini çözme becerisini 

araştırmak için balina optimizasyon algoritması (WOA) ve güve alevi optimizasyon algoritması (MFO) 
ile eşit şartlar altında karşılaştırma deneyi yapılmıştır [12-13]. Her bir deney 30 kez çalıştırılıp tüm 
algoritmalarının başarımları Tablo 3’te sunulmuştur. 

 
Tablo 3. Algoritmalarının Karşılaştırılması 

Problemler Alt ve Üst 
Sınırlar 

Min. 
Noktası Boyut Tip Problem Denklemleri 

f1–Sphere [-5.12, 5.12] 0 30 UM ∑
=

n

i
ix

1

2  

f2–Rosenbrock [-30, 30] 0 30 UM ( ) ( )[ ]∑
−

=
+ −+−

1

1

2
1 1100

n

i
iii xxx  

f3–Powell [-4, 5] 0 24 UM 
( ) ( )

( ) ( )∑
= −−−

−−−













−+−+

−++4/

1
4

434
4

1424

2
414

2
2434

102

510n

i iiii

iiii

xxxx

xxxx

 

f4–Rastrigin [-5.12, 5.12] 0 30 MM ( )[ ]∑
=

+−
n

i
ii xx

1
102cos10 π  

f5–Ackley [-32, 32] 0 30 MM ( ) ex
n

x
n

n

i
i

n

i
i ++








−










−− ∑∑

==

202cos1exp12.0exp20
11

π
 

f6–Griewank [-600, 600] 0 30 MM ∑ ∏
= =

+







−

n

i

n

i

i
i i

x
x

1 1

2 1cos
4000

1  

Problemler  Algoritmalar En İyi Değer En Kötü Değer Ortalama Ortanca Standart 
Sapma  

f1 

MFO 2.66E-008 5.24E+001 6.99E+000 5.54E-007 1.52E+001 

WOA 7.45E-173 8.04E-152 2.77E-153 1.28E-161 1.46E-152 

ALO 2.13E-009 1.07E-007 3.20E-008 1.98E-008 2.73E-008 

f2 MFO 1.02E+000 8.00E+007 2.68E+006 2.02E+002 1.46E+007 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

86 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

 
Elde edilen sonuçlar için algoritmaların yakınsama grafikleri Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 

 
(a)                                                  (b) 

Şekil 3: (a). Ackley problemi için ortalama uygunluk grafiği  
        (b). Ackley problemi için en iyi uygunluk grafiği 

 
Şekil 3 (a)’da 3 ayrı algoritmanın Ackley problemi için 30 kez çalıştırılması sonucu elde edilen 

ortalama uygunluk değerlerinin yakınsama grafiği verilmiştir. Şekil 3 (b)’de ise aynı problem için elde 
edilen en iyi uygunluk değerleri verilmiştir. Tablo 3’teki sonuçlara ve Şekil 3’teki yakınsama 
grafiklerine bakılarak ALO algoritmasının WOA algoritmasının performansının gerisinde kalırken, 
MFO algoritmasına göre daha başarılı sonuçlar üretmektedir.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada yapay zeka optimizasyon algoritmaları hakkında genel bilgiler verilmiş olup bu 
algoritmaların mühendislik problemlerini çözmede ve optimizasyon problemlerine karşı sergilediği 
başarıları hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışmanın odak noktasında yer alan, erken 
yakınsamadan kaçınan ve küresel minimuma ya da maksimuma ulaşma konusunda iddialı olan ALO 
algoritmasının başta biyolojik yapısı, matematiksel olarak ifade edilmesi ve algoritmanın adımları 
incelenmiştir.  

WOA 2.65E+001 2.87E+001 2.71E+001 2.69E+001 4.86E-001 

ALO 1.92E+001 1.47E+003 2.86E+002 9.34E+001 4.19E+002 

f3 

MFO 8.75E-003 3.74E+003 6.40E+002 1.47E+002 1.01E+003 

WOA 1.02E-015 1.01E-005 1.46E-006 8.55E-008 2.43E-006 

ALO 7.60E-002 2.17E+000 7.43E-001 6.26E-001 4.78E-001 

f4 

MFO 7.86E+001 2.46E+002 1.54E+002 1.55E+002 4.29E+001 

WOA 0.00E+000 0.00E+000 0.00E+000 0.00E+000 0.00E+000 

ALO 2.68E+001 1.38E+002 8.27E+001 7.86E+001 2.82E+001 

f5 

MFO 1.09E-002 1.99E+001 1.44E+001 1.90E+001 7.86E+000 

WOA 8.88E-016 7.99E-015 5.15E-015 4.44E-015 2.86E-015 

ALO 6.67E-004 4.46E+000 1.97E+000 2.01E+000 8.76E-001 

f6 

MFO 1.01E-004 1.80E+002 2.11E+001 2.34E-002 4.56E+001 

WOA 0.00E+000 1.06E-001 3.54E-003 0.00E+000 1.94E-002 

ALO 2.27E-004 4.71E-002 1.33E-002 8.42E-003 1.36E-002 
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Çeşitli algoritmalarla girmiş olduğu problem çözme mücadelesinde yapılan 30 deney sonucunda 
ortalama ve en iyi uygunluk değerlerinden görüldüğü üzere ALO algoritmasının optimizasyon 
problemlerinin ve mühendislik problemlerinin çözümü için uygun bir algoritma olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.  

Bu çalışmadan çıkarılacak en önemli sonuç, tüm algoritmalar için problemin ve algoritmanın 
başlangıç parametre değerlerinin çok iyi ayarlanması durumunda daha heyecan verici sonuçların elde 
edilebileceğidir. 

 

REFERANSLAR 

[1] R. Venkata R. (2016). Teaching Learning Based Optimization Algorithm And Its Engineering 
Applications, 1–4. 

[2] Kennedy, J., & Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. In Proceedings of the 1995 
IEEE international conference on neural networks (Vol. 4, pp. 1942–1948). 

[3] Yang, X. S. (2010). Engineering optimization: An introduction with metaheuristic applications. 
John Wiley & Sons. 

[4] Karaboga, D. (2005). An idea based on honey bee swarm for numerical optimization. Technical 
report-TR06. Engineering Faculty, Computer Engineering Department, Erciyes University. 

[5] Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. 
Reading: Addison-Wesley. 

[6] By Zhonghuan Tian and Simon Fong (2016). Optimization Algorithms- Methods and 
Applications, Chapter 9. 

[7] Mirjalili S. (2015). The Ant Lion Optimizer, Advances in Engineering Software, 
Link:10.1016/j.advengsoft.2015.01.01. 

[8] Petrović, M. (2015). The ant lıon optımızatıon algorıthm for flexıble process plannıng, Journal of 
Production Engineering. 

[9] Web 1: http://www.asknature.org/media/image/3305 
[10] Web 2: Internet: http://oldblockwriter.blogspot.com/2012/02/antlions-and-angle-of-rest.html4 
[11] Web 3: https://www.sfu.ca/~ssurjano/optimization.html 
[12] Mirjalili, S. (2015): Moth-flame optimization algorithm: A novel nature-inspired heuristic 

paradigm, Knowledge-Based Systems 89, page 228–249. 
[13] Mirjalili Seyedali, Lewis Andrew. The Whale Optimization Algorithm. Advances in 

Engineering Software.2016 May; 95:51-67. 
  

https://imeset.org/
http://www.asknature.org/media/image/3305
http://oldblockwriter.blogspot.com/2012/02/antlions-and-angle-of-rest.html4


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

88 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

EĞİTİM KURUMLARINDA BULUNAN ATÖLYELERDE FİZİKSEL RİSK 
ETMENLERİNİN ANALİZİ 

 

Hüseyin CEYLAN 
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Kırıkkale, 71451 

Şakir PARLAKYILDIZ 
Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Bitlis 

Muhsin Tunay GENÇOĞLU 
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elazığ 

 ÖZET 

Pek çok kamu ve özel sektör kurumu, değişik branşlarda on beş yaş üzeri bireylerin meslek 
edinmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki Eğitim Kursları" düzenlenmektedir. Kursiyerleri meslek 
hayatına hazırlayan bu tip kurslarda, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek delici, kesici, ortam 
havasını etkileyen veya radyasyona maruz bırakan tehlikeli sayılabilecek cihaz ve makinelerde de eğitim 
verilebilmektedir. Eğitim alınan ortam ve cihazların sağlık ve güvenlik açısından incelenmesi ve 
standartlara uygunluğunun araştırılmalı önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada; Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren bir kurs bünyesinde bulunan atölyelerde (bilgisayar laboratuvarı, 
metal teknolojileri atölyesi, mobilya ve iç dekorasyon atölyesi, soğuk şekillendirme atölyesi, temel 
imalat atölyesi, CNC atölyesi) fiziksel risk etmenleri ile ilgili çeşitli ölçümler yapılmıştır. Atölyelerde 
bulunan bilgisayar, mengene, freze, torna, şerit testere, daire testere gibi cihaz ve makinelerin kursiyer 
ve çalışanlar üzerindeki etkileri; Titreşim, Ortam Gürültüsü, Kişisel Gürültü ve Aydınlatma gibi 
parametreler açısından incelenmiştir. Ölçümlerde elde edilen veriler ilgili standartlarla karşılaştırılarak 
eğitim ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğu analiz edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Gürültü, Titreşim, Aydınlatma. 
 

ANALYSIS OF PHYSICAL RISK FACTORS IN WORKSHOPS IN 
EDUCATIONAL INSTUTIONS 

 

 ABSTRACT 

By public and private organizations, Vocational Training Courses are organized in order to 
educate individual sover 15 years of age in vocational courses for them to be able to procure jobs. In 
this courses which prepares trainees for their Professional lives, they can be trained in devices and 
machines that can pierce, cut, affect the ambient air and expose radiation to surrounding area, which can 
be considered as dangerous and adversely affect human health. For this reason, the ambiences and 
devices should be examined for compliance with safety and health, also their conformity to standards 
should be investigated. In this study the effect of machines and devices such as computer vice milling 
lathe strip and circular saw which were set up in laboratories and workshops (computer lab, metal 
technology workshop, furniture and interior decoration workshop, cold forming workshop, basic 
manufacturing workshop, CNC workshop) that were built in the course of vocational training, on people 
were surveyed and analyzed via measuring, vibration, ambient noise, personal noise and lightning and 
obtained data were compared to relevant standards and regulations. 

 
Keywords: Occupational Health and Safety, Noise, Vibration, Lighting. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

İş kazaları ve meslek hastalıkları Türkiye içim önemli bir problemdir. Resmi kayıtlara göre 
Türkiye’de yılda 1500 ila 2000 çalışan iş kazaları sonucu hayatını kaybetmekte, 2000 ila 3000 çalışan 
sürekli iş göremez hale gelmekte binlercesi de yaralanmaktadır[1,2,3,4,5,6,7,8,9]. Türkiye 2002 yılından 
buyana bu problemin çözümüne dönük pek çok yeniliğe imza atmış, ciddi gayretlerde bulunmuştur. Bu 
gayretlerin sonuncusu belki de en önemlisi 2012 yılında hayata geçirilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) kanunudur. Bu kanunla beraber Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) de temel 
yaklaşımına uygun olarak tüm çalışanlar İSG mevzuatının kapsamı dâhiline alınmıştır[10]. 

İSG çalışmalarının devlet, işverenler ve çalışanlar olmak üzere üç temel paydaşı vardır[11]. İSG 
uygulamalarının amacına ulaşabilmesi için en önemli görev şüphesiz ki devletin üzerine düşmektedir. 
Devletin İSG ile ilgili yükümlülükleri; 

 İSG mevzuatını oluşturmak, 
 Mevcut mevzuata uyulup uyulmadığını denetlemek ve 
 Ülke genelinde bir güvenlik kültürü oluşturmak için çalışmalarda bulunmak, 

şeklinde özetlenebilir. Burada devletin yerine getirmesi gereken ve belki de en zor olan görev, toplumda 
bir güvenlik kültürünün oluşturulmasıdır. Kültür ise daha çalışma ortamına girmeden daha erken 
yaşlarda eğitimle beraber temelleri atılması gereken bir olgudur. Bu nedenle eğitim ortamlarının İSG 
açısından güvenlikli hale getirilmesi, geleceğin çalışanları olacak öğrencilerin veya kursiyerlerin 
güvenlik kültürünü içselleştirmeleri açısından önemlidir. Bu çalışmada; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
faaliyet gösteren bir kurs bünyesinde bulunan atölyelerde çeşitli fiziksel ve kimyasal risk etmenleri ile 
ilgili ölçümler yapılmış, ölçülen değerlerle referans değerler karşılaştırılmış, böylelikle eğitim 
ortamlarının İSG açısından ne denli güvenli olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ 

Çalışılan ortamın gürültü, titreşim, aydınlatma, basınç, radyasyon ve termal konfor şartları gibi 
fiziksel unsurları, bir yandan çalışanın sağlığını önemli ölçüde etkilerken bir yandan da çalışanın 
kazalara maruz kalmasına sebebiyet verebilir. Özellikle bu unsurların yoğun olduğu ortamlarda çalışan 
insanlar büyük risk altındadırlar. Fiziksel ve kimyasal çevre koşulları açısından her işyeri aynı değildir. 
Aynı ürünü üreten iki işletme bile fiziksel ve kimyasal çevre koşulları açısından aynı olmayabilir. 
Burada önemli olan her işletmede olabilecek bu gibi risk unsurlarının kaynağında yok edilmesi veya en 
azından mevzuatın öngördüğü sınırların altına indirilmesidir. 

 
Gürültü 

İnsanlar sürekli olarak çok çeşitli ses sinyallerinin etkisi altındadırlar. Eğer bir ses sinyali insanı 
rahatsız eden, insan üzerinde olumsuz etki yapan bir düzeye ulaşmışsa buna gürültü denir. Gürültünün 
başta işitme kayıpları olmak üzere insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkileri vardır (Tablo-1). 
Çalışanın işitsel uyarıcıları algılamasını güçleştirdiği için de pek çok kazalara neden olmaktadır. Bunun 
dışında üretim sistemlerinde verimliliğin de düşmesine neden olduğu için ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır. Dolayısıyla sadece işyerlerini değil, tüm toplumu etkileyen gürültünün öncelikle doğru 
biçimde ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha sonra da önlenmesi yoluna gidilmelidir[12]. 

Tablo 1. Gürültünün İnsan Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

Fiziksel Etkileri  İşitme bozukluğu 
Fizyolojik Etkileri  Uyku bozukluğu 

 Metabolizmada bozukluk ve dinlenme güçlüğü 
 Kalp ritim bozukluğu 

Psikolojik Etkileri  Sinir sistemi bozukluğu 
 Aşırı tepki ve gerginlik 
 Tedirginlik hissi ve genel hoşnutsuzluk 

İnsan performansı üzerine etkileri  Konsantrasyon bozukluğu 
 Dinleme ve anlama güçlüğü 
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 Tepki süresinin uzaması 
 

Gürültüyle ilgili olarak mevzuatımızda üç farklı sınır değeri bulunmaktadır. Bunlardan ilki 80 dB 
değeridir. Bir ortamda ölçülen gürültü değeri 80 dB’in üzerine çıktığında gürültü azaltma programının 
başlatılması gerekir [(LEX, 8saat) = 80 dB(A)]. İkincisi sürekli gürültülü ortamlarda 8 saatlik çalışma 
için izin verilen azami gürültü düzeyi 85 dB’dir [(LEX, 8saat) = 85 dB(A)]. Üçüncüsü ise kesikli 
gürültülü ortamlarda 8 saatlik çalışma için izin verilen azami gürültü düzeyi 87 dB’dir [(LEX, 8saat) = 87 
dB(A)] [13]. Eğitim kurumunda ölçülen kişisel ve ortam gürültü değerleri sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 
3’te görülmektedir. Tablo 2 incelenecek olursa ölçüm yapılan üç çalışan personelden birinde dBA 
değeri, birinde ise dBC değeri mevzuatın müsaade ettiği sınır değerin üzerindedir. Çeşitli atölyelerde 
yapılan ortam gürültü değerlerine bakıldığında ise ölçülen değerlerin tamamının yasal değerlerin 
üzerinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Ölçülen Kişisel Gürültü Değerleri 

Ölçüm 
No 

Çalışan 
Personel 

Maruz 
Kalınan 

Süre(saat) 

Ölçüm 
Süresi 

LEX (dBA) 
Sınır 
Değer 
(dBA) 

LCpeak 

(dBC) 

Sınır 
Değer 
(dBC) 

1 Çalışan 1 8 Saat 2 Saat 
21 dk 77 87 137.5 140 

2 Çalışan 2 8 Saat 2 Saat 
19 dk 94 87 133.4 140 

3 Çalışan 3 8 Saat 1 Saat 
25 dk 83.7 87 147.2 140 

 

Tablo 3. Ölçülen Ortam Gürültü Değerleri 

Ölçüm 
No Ölçme Yeri Ölçüm Noktası LAt 

(dBA) 
LcPeak 
(dBC) 

LAt (dBA) 
Logaritmik 
Ortalama 

1 Metal 
Teknolojileri 

Atölyesi 

1- Giyotin Makas Yanı 92.5 119.6 
93.97 2 2- Jet Taşı Taşlama 94.8 121.1 

3 3- Jet Taşı-Giyotin Makas Arası 94.2 115.9 
4 Soğuk 

Şekillendirme 
Atölyesi 

1. Daire Testere Yanı 96.9 116.6 
98.16 5 2. Daire Testere Yanı 99.9 117.7 

6 3. Daire Testere Yanı 97.0 117.1 
7 

Temel İmalat 
Atölyesi 

1. Torna Tezgâhı (2 Yanı) 92.4 113.2 
94.24 8 2. Torna Tezgâhı (2-3 Arası) 93.7 113.3 

9 3. Torna Tezgâhı (3 Yanı) 95.9 110.8 
10 

Temel İmalat 
Atölyesi 

1. Matkap Tezgâhı Yanı 90.7 116.2 
88.40 11 2. Freze Tezgâh Yanı 84.1 109.1 

12 3. Matkap – Freze Arası 88.1 109.7 
13 Mobilya İç 

Dekorasyon 
Atölyesi 

1. Daire Testere Yanı 89.7 113.3 
89.20 14 2. Daire Testere Yanı 89.7 109.6 

15 3. Daire Testere Yanı 88.0 117.5 
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Aydınlatma 

İnsanda algılama çok büyük bir oranda göz vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bir işin 
yapılabilmesi için uygun aydınlatmanın yapılması gerekir. Aydınlatma miktarı yapılacak olan 
işin detay seviyesine bağlıdır. İşin detay seviyesi arttıkça gerekli olan aydınlatma miktarı artar 
(Tablo 4). Gereğinden az aydınlatılan çalışma ortamı da, gereğinden fazla aydınlatılan çalışma 
ortamı da hem çeşitli meslek hastalıklarına hem de iş kazalarına sebebiyet vermektedir. Eğitim 
kurumunda ölçülen aydınlatma değerleri Tablo 5’te görülmektedir. Tablo 5 incelendiğinde ölçüm 
yapılan 27 noktadan 11’nde yetersiz aydınlatmanın yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 4. İşlenen Parça Büyüklüğüne Göre Aydınlatma Değerleri 

İşlenen Parça Büyüklüğü Müsaade edilen 
minimum aydınlatma 

Önerilen 
Aydınlatma 

0,2 mm den küçük 200 Lüx 280 Lüx 

0,2 mm-1  mm 150 Lüx 200 Lüx 

1  mm -10 mm 100 Lüx 150 Lüx 

10 mm -100mm 60 Lüx 100 Lüx 

100mm den büyük 40 Lüx 60 Lüx 
İri ve hacimce büyük 20 Lüx 40 Lüx 

Tablo 5. Ölçülen Aydınlatma Değerleri 

Ölçüm 
No 

Ölçüm Atölyesi/Yeri 
Türü (İç Ortam, Masa, Tezgâh, Ekranlı Çalışma vb.) 

Ölçülen 
Işık Şiddeti 

(lüks) 

Sınır 
Değer 
(lüks) 

1 Bilgisayar Laboratuvarı (İç Ortam) 292,5 300 
2 Bilgisayar Laboratuvarı (Bilgisayar Ekranı) 452,25 500 
3 Bilgisayar Laboratuvarı (Bilgisayar Ekranı) 501,25 500 
4 Makine Atölyesi (İç Ortam) 510,5 500 
5 Makine Atölyesi (Kaynak Tezgâhı 1) 308,75 300 
6 Makine Atölyesi (Pres Makinası Kumanda Konsolu) 184 200 
7 Makine Atölyesi (Pres Makinası Tezgâh) 162,25 200 
8 Soğuk Şekillendirme Atölyesi (Mengene Tezgâh ) 197,5 200 
9 Soğuk Şekillendirme Atölyesi (İç Ortam) 416 300 

10 Soğuk Şekil.  Atölyesi (Büyük Mengene Tezgâh ) 251,5 200 
11 Temel İmalat Atölyesi (İç Ortam) 306,25 300 
12 Temel İmalat Atölyesi (Torna Tezgâhı 2) 309,25 300 
13 Temel İmalat Atölyesi (Freze Tezgâhı 2) 312 300 
14 Temel İmalat Atölyesi (Matkap Tezgâhı) 348,75 300 
15 CNC Atölyesi (CNC Freze) 489,5 500 
16 CNC Atölyesi (İç Ortam) 313,25 300 
17 CNC Atölyesi (CNC Freze Ekran) 556 500 
18 CNC Atölyesi (CNC Torna Ekran) 517 500 
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Ölçüm 
No 

Ölçüm Atölyesi/Yeri 
Türü (İç Ortam, Masa, Tezgâh, Ekranlı Çalışma vb.) 

Ölçülen 
Işık Şiddeti 

(lüks) 

Sınır 
Değer 
(lüks) 

19 Bilgisayar Laboratuvarı 2 (İç Ortam) 298 300 
20 Bilgisayar Laboratuvarı2 (Bilgisayar Ekranı) 507,5 500 
21 Mobilya İç Dekorasyon Teknolojileri Atölyesi (İç Ortam) 294,5 300 
22 Mobilya İç Dekorasyon Teknolojileri Atölyesi (Freze Tezgâhı) 486,5 500 
23 Mobilya İç Dekorasyon Teknolojileri Atölyesi (Şerit Testere Tezgâhı) 520,5 500 
24 Mobilya İç Dekorasyon Tek. Makina Atölyesi (İç Ortam) 345 300 
25 Mobilya İç Dekorasyon Tek. Makina Atölyesi (Yatay Delik Makinası) 485,5 500 
26 Mobilya İç Dekorasyon Tek. Makina Atölyesi (Daire Testere) 518,25 500 
27 Mobilya İç Dekorasyon Tek. Makine Atölyesi (Çoklu Delik Makinası) 485,25 500 

 
 

Titreşim 

Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına 
titreşim denir. Araç, gereç ve makinelerin, çalışırken oluşturdukları salınım hareketleri sonucu 
meydana gelir. Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle titreşim 
oluştururlar. Vücudu etkileme biçimi açısından titreşim, el-kol titreşimi ve bütün vücut titreşimi 
olmak üzere iki kısımda değerlendirilir. İnsan, bütün vücut titreşim halinde ise 1-80 Hz, el-kol 
titreşim halinde ise 1-1000 Hz frekanslarındaki titreşimi hisseder. Titreşim yönetmeliğine göre sınır 
değerleri Tablo 6’da verilmiştir[14]. Titreşimin insan vücudu üzerinde çeşitli olumsuz etkileri söz 
konusudur. Titreşimin yasal sınır değerlerin üzerinde olması durumunda, sırt ve boyun kaslarında 
sertlik, kemik ve organın zarar görmesi, mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları gözlenebilir. Tablo 
7 ve Tablo8’de sırasıyla ölçülen el-kol ve tüm vücut titreşim değerleri görülmektedir. Bu tablolar 
incelendiğinde hangi ölçüm değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6. Titreşim Yönetmeliğine Göre Sınır Değerler 

 El – kol titreşimi için Bütün vücut titreşimi için 
Sekiz saatlik çalışma süresi için 
günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2 1,15 m/s2 

Sekiz saatlik çalışma süresi için 
günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2 0,5 m/s2 

 

Tablo 7. Ölçülen El-Kol Titreşim Değerleri 

Ölçüm Yapılan 
Bölüm-Makine / 

Kişi (El-Kol/Tüm Vücut) 

G
ün

lü
k 

 
M

ar
uz

iy
et

  
Sü

re
si 

Aeq (x,y,z) Değeri 
(m/s2) 

Eşdeğer 
Titreşim 
Değeri 

(K.O.K.) 
Aeq(m/s2) 

Maruz 
Kalınan 
Titreşim 
Değeri 

A(8)(m/s2) 

Maruz Kalınan 
Ort. Değer 
A(8))(m/s2) X Y Z 

Metal Teknolojileri Atölyesi 
Temrinli İşler Sütunlu 

Taşlama (Sağ el) 

4 
sa

at
 3.832 4.784 151.3 151.513 107.136 

38.97921 3.163 4.271 4.909 7.235 5.116 
3.607 4.231 3.606 6.628 4.686 

 
s a  2.201 2.404 0.992 3.408 1.704 1.625 
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Tablo 8. Ölçülen tüm Vücut Titreşim Değerleri 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada milli eğitim bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bir mesleki eğitim 
kurumunda üç farklı fiziksel risk etmeni (gürültü, aydınlatma ve titreşim) ile ilgili olarak ölçümler 
yapılmıştır. Ölçülen değerler ile mevzuatımızdaki sınır değerleri karşılaştırılmış, hangi ölçüm değerinin 
yasal değerlerle ilgili sınırın dışında kaldığı değerlendirilmiştir. Ayrıca gürültü, aydınlatma ve titreşim 
ile ilgili aşırılıklarının hem çalışan hem de iş üzerinde oluşturabileceği riskler değerlendirilmiştir.  

REFERANSLAR 

  [1] Ceylan H. (2000), “Technique of deviation from weighed means for predicting occupational 
accidents in the manufacturing system”. Ph.D., Gazi University. [in Turkish]. 

  [2] Ceylan H. (2012), "Analysis of Occupational Accidents According to the Sectors in Turkey", 
Gazi University Journal of Science, 25(4): 909-918. 

  [3] Ceylan H. (2014), "Türkiye’de İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi", 
International Journal of Engineering Research and Development, Vol.6, No.1, pp.1-6. 

  [4] Ceylan H. (2011), "Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle 
Kıyaslanması", International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, 
pp.18-24, 2011. 

Metal Teknolojileri Atölyesi 
–Jet Taşı ile Taşlama Profil 

Kesimi / (Sağ El) 

1.706 2.383 1.031 3.107 1.553 

1.494 2.560 1.306 3.239 1.619 
Metal Teknolojileri Atölyesi 

Soğuk Şekillendirme 
Atölyesi –Daire Testere 
Profil Kesimi / (Sağ El) 

4 
sa

at
 1.086 0.379 1.018 1.537 1.086 

1.047 0.682 0.331 0.927 1.198 0.847 
1.124 0.626 1.127 1.711 1.210 

Makine Teknolojileri 
Atölyesi Taşlama Profil 

Kesimi / 
(Sağ El) 

1 
sa

at
 4.970 1.498 1.691 5.460 1.930 

5.374 5.407 1.633 12.02 13.288 4.698 
5.850 1.900 26.13 26.853 9.494 

Ölçüm Yapılan 
Bölüm-Makine / 

Kişi (El-
Kol/Tüm Vücut) 

Günlük 
Maruziyet 

Süresi 

Aeq (x,y,z) Değeri (m/s2) Maruz 
Kalınan 
Titreşim 
Değeri 

A(8)(m/s2) 

Maruz Kalınan 
Ort. Değer 
A(8))(m/s2) X Y Z 

Metal 
Teknolojileri 

Atölyesi Soğuk 
Şekillendirme 
Atölyesi (Tüm 

Vücut) 

4 
sa

at
 0.035 0.152 0.872 0.616 

0.461 
0.021 0.093 0.479 0.339 

0.071 0.319 0.605 0.428 

Makine 
Teknolojileri 

Atölyesi–Torna 
Tezgâhı Yanı / 
(Tüm Vücut) 

4 
sa

at
 0.027 0.091 0.203 0.143 

0.134 0.052 0.141 0.262 0.185 

0.020 0.075 0.070 0.074 
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  [6] SGK. (2013), İstatistik Yıllığı, SGK Yayınları, Ankara. 
       http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler - Access Date 16.05.2017. 
  [7] SGK. (2014), İstatistik Yıllığı, SGK Yayınları, Ankara. 
       http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler - Access Date 16.05.2017. 
  [8] SGK. (2015), İstatistik Yıllığı, SGK Yayınları, Ankara. 
       http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler - Access Date 16.05.2017. 
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Bir Endüstriyel Robotun İki Yönlü Kontrolü ve Arayüz Tasarımı 

Tayfun ABUT 
Muş Alparslan Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Muş, 49250 

Servet SOYGÜDER 
   Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Elazığ, 23100 

 ÖZET 

Son yıllarda endüstriyel robotlar birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Robotlar 
hem çok hassas işlerde hem de karmaşık işlerde insan operatöre yardımcı olmaktadırlar. Bu nedenle 
robotların gerçek davranışlarının elde edilmesi amacıyla ilk olarak bilgisayar ortamında benzetimi, 
gerçek robotlar ile yapılan çalışmalar esnasında oluşabilecek hasarların belirlenmesi ve algoritma 
geliştirme aşamalarında fark edilip önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Robotlarda hareket ve 
kuvvet kontrolü, yüksek oranda bağlı doğrusal olmayan ve zamanla değişen dinamikler nedeniyle zorlu 
problemlerden biridir. Bu çalışmada altı serbestlik dereceli endüstriyel robotun kinematik ve dinamik 
modeli elde edilmiştir ve ilk temel üç ekseni kontrol edilmiştir. PD tabanlı hesaplanmış tork kontrol 
(PD-CTC) yöntemi ile iki yönlü (bilateral) pozisyon, hız ve kuvvet kontrolü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
robot için bir arayüz tasarlanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada arayüz oluşturulmuş, pozisyon ve kuvvet 
kontrolü benzetim ortamında gerçekleştirilmiş ve performans sonuçları irdelenmiştir. 

 
 Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Robot, Pozisyon ve Kuvvet, Arayüz, Hesaplanmış Tork 

Kontrol 
 
Bilateral Control and Interface Design of an Industrial Robot  

Tayfun ABUT 
Mus Alparslan University, Mus, 49250 

Servet SOYGÜDER 
Fırat University, Elazıg, 23100 

 ABSTRACT 

In recent years, industrial robots have been widely used in many applications. Robots are helping 
human operators both in very sensitive jobs and in the complex jobs. For this reason, performing the 
control of robots first in a simulation environment is important in terms of determining the damages 
likely to occur during the experiments to be made in the real environment and preventing the errors 
detected in algorithm development stages. Motion and force control in robots is one of the challenging 
problems due to high nonlinear and time-varying dynamics. In this study kinematic and dynamic model 
of six degree of freedom industrial robot is obtained and it is controlled for the first three axes. Bilateral 
position,velocity and force control have been performed by PD based the computed torque control (PD-
CTC) method. It has been also designed an interface for the robot. As a result, an interface was created 
in this study, position and force control were performed in a simulated environment and performance 
results were examined. 

Keywords: Industrial Robot, Position and Force, Interface, Computed Torque Control (CTC) 

GİRİŞ 

Robotik geleneksel mühendislik sınırlarını aşan nispeten genç bir modern teknoloji alanıdır. 
Robotlar ise yeniden programlanabilen, nesneleri, parçaları, aletleri programlanmış işe göre taşıyan ve 
işleyen makinelerdir [1]. İnsanların kendilerine yardımcı bulma merakı sonunda meydana gelen 
robotlar, teknolojinin gelişimiyle insanın temel özelliklerine ve yeteneklerine sahip olmaya başlamıştır. 
Dış dünya ile temas kurma haptik duyu tanımının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda robotik 
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uygulamalarda tek, iki yönlü kuvvet ve tork geri besleme son zamanlarda robotik alanında aktif şekilde 
araştırılmakta ve çalışılmaktadır. Gerçek çalışmalar öncesinde sanal ortamda robotik uygulamalar 
geliştirmek güvenilir ve hızlı bir şekilde test etme olanağı sağlamaktadır. Sanal gerçeklik bu tür 
uygulamalar geliştirme ve test aşamasında olası zararları önleyebilmektedir. Günümüzde robotlar birçok 
alanda yaygın olarak kullanılmaktadır[2-5]. 
          Endüstriyel robotların çoğu gerek düşük maliyeti gerekse de olay uygulanabilirliği nedeni ile 
geleneksel PID(orantısal, integral, türev) kontrol stratejisi ile sabit kazanç katsayıları değiştirilerek 
kontrol edilmektedir. Bu yöntem robotların doğrusal olmayışı ve eklemlerin bir birine bağlantılı olması 
nedeniyle hızın arttığı çalışma aralıklarında iyi sonuçlar vermemektedir. Taşlama ve montaj vb. gibi 
işlemler sırasında robot uç noktasının çevresi ile ciddi etkileşimlere girdiği durumlarda pozisyon 
kontrolü yerine empedans, admitans, hibrid gibi hem konum hem de kuvvet kontrol algoritmalarının 
beraber uygulandığı kontrolörler önem kazanmaktadır[6].Literatürde hesaplanmış tork kontrolü (CTC) 
yöntemi çeşitli sistemler kontrol edilmiştir.[7-10]. Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Mekatronik, Robotik ve Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı’nda Altı Serbestlik Dereceli 
Staubli RX-160 robotunun fabrika boyutları kullanılarak kinematik ve dinamik modeli elde edilip, 
konum ve kuvvet kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Staubli robotun parametreleri sayesinde Matlab 
programı kullanılarak, robotun uzuvlarına ait kütle ve eylemsizlik matrisleri kullanılarak robotun 
dinamik modelini açıklayan Euler-Lagrange denklemleri elde edilmiştir. Ayrıca robotların eklemleri 
birbirleriyle etkileşim halindedir. Robotun doğrusal olarak davranmasını sağlamak amacı ile 
hesaplanmış tork kontrol yöntemi kullanılmıştır. 

KİNEMATİK VE DİNAMİK MODEL 

Staubli RX-160 manipülatörü birbiri ile ilişkide olan 6 döner eklemden oluşmaktadır Staubli RX-
160 robotunun fabrika boyutları kullanılarak kinematik ve dinamik modeli elde edilmiştir. Bunun için 
ileri ve ters kinematik fonksiyonların oluşturulması, noktadan noktaya eklemleri yörünge kontrolü, 
dinamik modelin hesaplanması ve kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Endüstriyel robotun D-H parametreleri 

i αi (rad) αi (m) di (m) θi (rad) 
1.Eklem 0 0 0 θ1 
2.Eklem -90 0.150 0.250 θ2-90 
3.Eklem 0 0.825 -0.250 θ3+90 
4.Eklem 90 0 0.625 θ4 
5.Eklem -90 0 0 θ5 
6.Eklem 90 0 0.11 θ6 

 

1. Joint

2. Joint

3. Joint

4. Joint
5. Joint

6. Joint

    
 

Şekil 1:  a) Staubli RX-160 6 serbestlik dereceli endüstriyel robot b) robotun uzuv boyut 
ölçüleri[11] 

Şekil 1’de Staubli RX-160 6 serbestlik dereceli endüstriyel robot Şekil 2’de ise Staubli RX-160 robotun  
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uzuv boyut ölçüleri gösterilmiştir[11]. Düz kinematik analiz verilen eklem değişkenlerine göre robotun 
kartezyen uzayda nerede olduğunu belirleme işlemi olarak da tanımlanmaktadır. Kinematik analiz 
yöntemi olarak Denavit - Hartenberg yöntemi [12] kullanılmıştır.  

Dinamik model, gerek robot tasarımında, gerek benzetiminde gerekse de kontrol algoritmalarında 
kullanılmakta olduğu için büyük bir öneme sahiptir. Bir robotun kontrolünde yüksek performanslı 
kontrolörler uygulamak için robotun dinamik denklemlerini elde etmek gerekmektedir. Dinamik 
denklemlerinin çıkartılmasında hem sistematik ve kolay olması hem de robot dinamik denklemlerinde 
çok yaygın kullanılması sebebiyle Lagrange -Euler (L-E)[13] metodu kullanılmıştır.  

Endüstriyel robotun dinamik modeli kapalı formda aşağıda verilmiştir. 

( ) ( )[ ] [ ]
..

[ ] , eM q q C q q q G q τ τ+ + = −  
                                                                                        

(3) 

T
e topJ Fτ =                                                                                                                           (4) 

iq ,
iq ,

iq ve 
iτ sırasıyla konum, hız, ivme ve kontrol torkunu temsil etmektedir. { , }i m s∈ indisleri 

sırasıyla master ve slave robotları temsil etmektedir. 
3*3( )iM q R∈   pozitif tanımlı simetrik bir matris 

olup atalet matrisini; 
3*3( )iC q R∈  Coriolis ve merkezkaç kuvvetlerini matrisini; 

3*3( )iG q R∈  ağırlık 
kuvvetlerini göstermektedir. τ  ve 

eτ  sırasıyla robota etki eden tork ve çevreden sisteme etki eden 
bozucu kuvvetlere karşılık gelen torklarını temsil etmektedir. J robotun jakobiyen matrisini, Ftop   ise 
sisteme etki eden bozucu kuvvetleri göstermektedir. 

İKİ YÖNLÜ KONTROLÖR TASARIMI 

İki yönlü teleoperasyon sistemlerinde tek yönlü (unilateral) kontrol yöntemlerinden farklı olarak 
kullanıcı ile robot arasında iletişim vardır. Bu iletişim geri besleme şeklinde genel olarak kuvvet veya 
torkdur. Hesaplanmış tork kontrol robotların kontrolünde yaygın olarak kullanılan robust ve doğrusal 
olamayan bir denetleyicidir. Bu kontrol sistemi geri beslemeli lineerleştirmeye dayanan doğrusal 
olamayan geri beslemeli kontrol yasasını kullanarak sistem için gerekli tork değerlerini 
hesaplamaktadır.  

Empedans kontrol yöntemi Hogan tarafından önerilen ve uygulamada başarılı performans 
gösteren bir yöntemdir[14]. Empedans kontrol problemi, meydana gelen kuvvetlerinin hedef 
empedans kuralına göre robotun referans konumuyla gerçek konumu arasında bir fark oluşacak 
biçimde bir kontrol yöntemi tasarımı gerekliliğidir. Kuvvet hareket ilişkisine göre 
tasarlanmaktadır. Şekil 2 de Endüstriyel robotun çevre ile etkleşim modeli olarak yay-damper 
sistemi gösterildi. Burada m, b, k sabitleri sırasıyla istenen atalet, sönüm ve yay katsayılarıdır. 
Burada m kütleyi, b sönüm katsayısını ve k yay sabitini Fe ise ortaya çıkan kuvveti temsil 
etmektedir. xr robotun referans konumunu x ise gerçek konumunu ifade etmektedir. 

( ) ( ) ( )
.. .. . .

r r r em x x b x x k x x F− + − + − =  (6.1) 
Bu çalışmada konum ve kuvvet kontrolü için m, b ve k değerleri sabit seçildi. Bu nedenle 

farklı bir etkileşim davranışında ve güncelleme kuralları dikkate alınmamıştır. m=0.1 kg , 
b=0.25 Ns/m ve k=200 N/m. 

ARAYÜZ TASARIMI 

Sanal gerçeklik (Virtaul Reality VR) fiziksel sistemlerin gerçekçi simülasyonlarına imkan tanıyan 
oldukça yaygın olarak kabul gören bir teknolojidir. Bu çalışmada ilk olarak katı modeli çizilecek olan 
robotun fabrika üretim boyutları belirlenmiştir. Boyutlar belirlendikten sonra Solidworks paket 
programında robotu eklemleri çizildi ve daha sonra çizilen robot eklemleri 3D haline getirildi. 3D model 
haline getirildikten sonra robot eklemleri montaj dosyasına eklenerek ve her biri eklem montajı 
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gerçekleştirildi. Bu çalışmada 3 boyutlu sanal gerçeklik ortamını oluşturmak için Matlab paket programı 
tercih edilmiştir. İki yönlü kontrol uygulamasında kullanılacak sanal duvar ile alt taban sanal sahneye 
eklendi. Sanal ortam için gerekli olan sahne, ışık ve renk ayarları gerçekleştirildi. Sonuç olarak 6 
serbestlik dereceli robot, duvar ve alt tabandan oluşan sanal ortam gerçekleştirildi.  

BENZETİM SONUÇLARI 

Sonuç kısmında, 6 Serbestlik Dereceli endüstriyel robotun ilk üç serbestlik derecesinin PD tabanlı 
hesaplanmış tork kontrol Methodu (PD-CTC) ile denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde sistem farklı 
girişler verilerek sistemin kontrolcüsünün performansı incelenmiştir. Bu kısımda sistemin dinamik 
denklemleri kullanılarak simülasyon çalışmaları yapilmistir. Sanal robot ile görsel geri besleme 
sağlanmıştır. Sistemin kontrol değişkenleri eklem açılarıdır 1 2 3, ,  θ θ θ . Robotların temel eksenleri olan 
ilk üç eksenleri kontrol edilmiştir.  Sistemin kontrolünün benzetim sonuçları aşağıdaki grafiklerde 
verilmiştir. Endüstriyel robotun ile çevre arasında ilişki bir sanal duvar arasındaki ilişki kütle-yay-
damper sistemi ile modellenmiştir. Şekil 2’de a ) Solidworks programında oluşturulan robot b) Sanal 
gerçeklik araç kutusu kullanılarak oluşturulan sanal ortamı gösterilmiştir. Şekil 3 ve Şekil 4’te 
Eendüstriyel robotun sinüs ve random girişine karşı konum, hız ve hata grafikleri verilmiştir. Şekil 5’de 
ise sinüs girişine karşı x, y ve z yönünde kuvvet ve hata grafikleri verilmiştir. 

     
Şekil 2: a ) Solidworks programında oluşturulan robot b) Sanal gerçeklik araç kutusu 

kullanılarak oluşturulan sanal ortam 

  

 
        a                                 b                                   c                                      d 

  Şekil 3:  Endüstriyel robotun sinüs girişine karşı a) konum b)hız c) konum hata d) hız hata sonuç 
grafikleri 
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         a                                   b                                   c                                      d 

  Şekil 4:  Endüstriyel robotun random girişine karşı a) konum b)hız c) konum hata d) hız hata 
sonuç grafikleri 

 
                                                 a                                                   b 

 
Şekil 5: Endüstriyel robotun x, y ve z a) kuvvet b)hata sonuç grafikleri 

SONUÇ 

Bu çalışmada 6 serbestlik dereceli endüstriyel robotun kinematik ve dinamik modeli elde 
edilmiştir fakat üç serbestlik derecesi kontrol edilmiştir. PD tabanlı hesaplanmış tork kontrol (PD-CTC) 
yöntemi ile iki yönlü (bilateral) pozisyon ve kuvvet kontrolü gerçekleştirilmiştir. Endüstriyel robotun 
CAD modeli katı modelleme paket programında oluşturulmuş ve sanal ortam oluşturmak için Matlab 
paket programında bulunan sanal gerçeklik araç kutusu (VR) kullanılmıştır. Benzetim çalışmaları 
sonucunda referans konum ve hız değerleri büyük ölçüde takip ettiği grafiklerde gösterilmistir. 
Tasarlanan ve uygulanan kontrol algoritmasının sistem üzerinde başarılı olduğu görülmüştür. Sonuç 
olarak bu çalışmada arayüz oluşturulmuş, pozisyon ve kuvvet kontrolü benzetim ortamında 
gerçekleştirilmiş ve performans sonuçları irdelenmiştir. Kontrolörün başarılı sonuçları bu kontrol tipinin 
genelleştirilip uygulanabileceğini göstermektedir. 
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Zaman Gecikmeli Doğrusal Bir Ters Sarkacın Modellenmesi ve 
Kontrolü 

Tayfun ABUT 
Muş Alparslan Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Muş, 49250 

Servet SOYGÜDER 
   Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Elazığ, 23100 

 ÖZET 

Ters sarkaç sistemleri yapısal olarak düzensiz hareket gösteren kararsız, doğrusal olmayan 
dinamik sistemlerdir. Bu sistemlerin gerçek zamanlı dengeleme çalışmaları, modern kontrol kuramı için 
oldukça uğraştırıcı ve önemli olmuştur. Bu çalışmada zaman gecikmeli doğrusal bir ters sarkacın 
modellenmesi ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. Kontrolcü tasarlanırken, sarkacın dikey olarak dengede 
tutulması ve arabanın denge konumuna getirilmesi hedeflenmiştir. PID ve LQR (Linear Quadratic 
Regulator) kontrol yöntemi kullanılarak sistem kontrol edilmiştir. Sabit zaman gecikmesi varlığında 
Smith öngörücüsü kullanılarak telafi edilmiştir. Sonuç olarak, tasarlanan kontrolörler sistem üzerinde 
gerçek zamanlı uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen grafiksel sonuçlar irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ters sarkaç, Zaman Gecikmesi, PID and LQR, Smith Tahmincisi 
 

Modeling and Control of Time Delayed Linear an Inverted Pendulum  

Tayfun ABUT 
Mus Alparslan University, Mus, 49250 

Servet SOYGUDER 
Fırat University, Elazıg, 23100 

 ABSTRACT 

Inverse pendulum systems are unstable, nonlinear dynamical systems with structurally irregular 
motion. Real-time balancing exercises of these systems have been quite challenging and important for 
modern control theory. In this study, modeling and control of time delayed linear an inverted pendulum 
was performed. When the controller was designed, it is aimed to keep the pendulum vertically balanced 
and to bring the car to the equilibrium position. The system is controlled with using PID and LQR 
(Linear Quadratic Regulator) control method. Constant time delay has been compensated using the 
Smith estimator in the presence. As a result, the designed controllers was implemented in real time on 
the system and the results are compared. The obtained graphical results was examined. 
 
Keywords: Inverted Pendulum, Time Delay, PID and LQR, Smith Predictor 

GİRİŞ 

Ters sarkaç sistemleri, kontrol tekniklerinin üzerinde uygulandığı çok yaygın olarak kullanılan 
temel sistemlerdir. Bu sistemler araba, füze rampasından, segwayslere, insan yürüyüşüne, bagaj taşıyan 
pendubotlara, depreme dayanıklı bina tasarımlarına kadar vb. birçok sistemin temelini oluşturmaktadır. 
Kontrol sistemlerinin geliştirilmesi bakımından ters sarkaç sistemleri iyi bir deneme özelliği 
taşımaktadır. Ters Sarkaç sistemlerinin doğrusal olmaması ve kararsız olması nedeniyle modern kontrol 
tekniklerinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir ve bu sistemler literatürde yaygın olarak 
çalışılmaktadır.   Mekanik tasarım açısından sadece DC Motor, sarkaç, araba ve tahrik mekanizmasından 
oluşan basit bir sistemdir. Şekil 1 doğrusal bir ters sarkaç sisteminin uygulama alanlarını göstermektedir. 
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Şekil 1: Doğrusal bir ters sarkaç sisteminin uygulama alanları [1] 

Ters sarkaç sistemi genellikle kontrol etkisini test etmek için kullanılır ve aynı zamanda kontrol 
teorisi çalışmasında ideal bir deney aracıdır [2- 3]. Ters sarkaç sistemlerinin kontrolü literatürde yaygın 
bir şekilde tartışılmaktadır[4–9]. Bu çalışmada zaman gecikmeli arabalı bir ters sarkacın modellenmesi 
ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. Kontrolcü tasarlanırken, sarkacın dikey olarak dengede tutulması ve 
arabanın denge konumuna getirilmesi hedeflenmiştir. PID ve LQR (Linear Quadratic Regulator) kontrol 
yöntemi kullanılarak sistem kontrol edilmiştir. Sabit zaman gecikmesi varlığında Smith öngörücüsü 
kullanılarak telafi edilmiştir. Sonuç olarak, tasarlanan kontrolörler sistem üzerinde gerçek zamanlı 
uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen grafiksel sonuçlar irdelenmiştir. 

SİSTEMİN DİNAMİK MODELİ 

Robot tasarımında, kontrol algoritmalarında kullanılmak için büyük bir öneme sahip olan dinamik 
denklemlerinin elde edilmesinde Newton-Euler yöntemi kullanılmıştır. Şekil 2’de doğrusal bir ters 
sarkaç sisteminin a)tüm model b) araba modeli c) sarkacın modelinin serbest cisim diyagramı 
gösterilmiştir. 

 
           a                                                     b                                               c 

Şekil 2: Doğrusal bir ters sarkaç sisteminin a)tüm model b) araba modeli c) sarkacın modelinin 
serbest cisim diyagramı 

                                                                                                                                           (1) 

                                                                                       (2) 
                                                                                                                               (3)      

   

                                                                                                                       (4) 

                                                                                                                (5) 

                                                                                              (6) 
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Denklemlerin daha karmaşık olduğu modelin daha doğru olması iyi bilinen bir gerçektir. 
Anlaşılması kolay olduğu için her zaman basit bir model olması arzu edilir. Dolayısıyla doğruluk ve 
basitlik arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Doğrusal bir model elde etmek için doğrusal 
olmayan denklemleri doğrusal olanlara dönüştürmek için Taylor serisi genişleme kullanılabilir ve durum 
uzay modeli bazı kabuller yapılarak model elde edilmektedir. Tablo 1’de doğrusal ters sarkacın fiziksel 
parametreleri gösterilmiştir. 

 (7)    (8)                  (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Doğrusal ters sarkacın dinamik modeli durum uzay formunda aşağıda verilmiştir.                                                                                                                                                

(10)                                       (11)    

                                                                                                            (12)                                                                                            

Tablo 1. Doğrusal ters sarkacın fiziksel parametreleri 

 

SİSTEMİN DENETİM YAPISI 

 Kontrolcü tasarlanırken, sarkacın dikey olarak dengede tutulması ve arabanın denge konumuna 
getirilmesi hedeflenmiştir. PID ve LQR (Linear Quadratic Regulator) kontrol yöntemi kullanılarak 
sistem kontrol edilmiştir. Sabit zaman gecikmesi varlığında Smith öngörücüsü kullanılarak telafi 
edilmiştir. PID (oransal integral türevi) kontrol yöntemi birçok uygulamada kullanılan eski bir yöntem 
olmasına rağmen iyi bir performans göstermektedir[10]. Denklem 13’de PID kontrol yöntemini temel 
yapısı görülmektedir[11-12]. 

( ) ( ) ( )
0

( ) p I D
du t K e t K e t dt K e t
dt

τ

= + +∫                                                                                                               (13) 

Bu çalışmada PID katsayılarının bulunmasında John G. Ziegler ve Nathaniel B. Nichols 
tarafından ileri sürülen Ziegler-Nichols yöntemi kullandı ve bu yöntem içerisinde de kapalı çevrim 
kontrol tipi kullandı [12]. Ters sarkaç sistemleri için Lineer Kuadratik Regülatör (LQR) tüm doğrusal 
kontrol tekniklerinden en basitidir.  LQR kontrol yöntemi bir sistemi kontrol etmek için kullanılan 
modern kontrol yöntemidir[13]. Bu kontrol yöntemi optimal kontrol problemlerinde literatürde yaygın 
olarak kullanılmaktadır[13-15]. Burada kontrolün amacı kuadratik performans endeksinin integralini en 
aza indirmektir.  

*u K x= −                                                                                                                                                       (14) 
Denklemi ile ifade edilen optimal kontrol vektörünün çözümü için maliyet fonksiyonu en aza 

indirilmelidir. Durum-uzay denklemleri yardımıyla performans indeksi 
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0

1 ( ( ) )
2

T TJ x t Qx u Ru dt= +∫
                                                                                                                          

(15) 

Performans indeksi bir fonksiyondur ve bu fonksiyonun parametrelerinin, fonksiyonu minimum 
veya maksimum yapacak şekilde seçilmesi kontrol sistemini optimum yapmaktadır. Mühendislikteki en 
temel kontrol problemi, çeşitli emniyet ve ekonomik kısıtlar altında verilen performans indeksini 
minimize eden optimal kontrol kanununu belirlemektir. Klasik lineer optimal kontrolde u(t) kontrol 
vektörünü göstermektedir. Q ve R matrislerinin bulunduğu ifadenin toplamının integralinin minimum 
olması istenmektedir. 15 nolu denklemin minimize edilmesi gerekmektedir. Burada Q ve R matrisleri 
ağırlık matrisleri olarak adlandırılırlar ve Q [2Nx2N] boyutunda R ise [mxm] boyutunda pozitif bir 
matristir.  Q pozitif yarı tanımlı simetrik matris ve R ise pozitif tanımlı bir sayıdır( 0,Q R≥ > 0). K 
optimum geri besleme kazanç matrisi aşağıdaki denklem ile hesaplanır. P pozitif tanımlı matrisin değeri 
Riccati denklemi yardımıyla hesaplanır. Şekil 3’te denetim sistemlerinin a) PID blok diyagramı b) LQR 
blok diyagramı gösterilmiştir. 

                                                                                                                         (16)
1 0T TA P PA PBR B P Q−+ − + =                                                                                                                        (17) 

 
                   a                                                    b 

Şekil 3: Denetim sistemleri a) PID blok diyagramı b) LQR blok diyagramı 
 

Smith kestirimcisi 

Gözlemci ya da kestirimci (predictor) tabanlı gecikme telafisi yöntemleri 1950‟lerin sonunda 
Smith kestirimci ile başlamıştır[16].Gecikme terimlerinin kontrol sisteminin karakteristik denkleminden 
çıkartılmasına dayanan Smith kestirimci bu yöntemlerden biridir[17]. İletişim kanalı gecikmesinin sabit 
ve bilinen olduğu kabul edilirse Smith kestirimci sistemin gecikmesiz çıkışını tahmin etmemizi sağlar. 
Smith kestirimci yönteminde, sistem modelinden yararlanılır ve gecikme kontrol döngüsünün dışına 
çıkarılmaktadır. 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

         Bu kısımda sistemin dinamik denklemleri kullanılarak deney çalışmaları yapılmıştır. Bu bölümde 
kontrol yönteminin performans değerleri grafiksel olarak verilmiştir. Sistemin kontrol değişkenleri 
pozisyon ve açı parametreleridir. Ters Sarkaç sistemi, ray üzerine yerleştirilmiş bir araba ve bu arabanın 
tam merkezinde iki yanına monte edilmiş metal çubuklardan meydana gelmiştir. Çubuklar dikey 
konumda serbest şekilde hareket edebilmektedir. Arabanın hareketi DC motora bağlı olan bir kayış 
sayesinde sağlanmaktadır. Sistemde sarkaç çubuklarının sağa sola salınımı ve dik olarak dengelenmesi, 
sarkacın bağlı olduğu arabanın, DC motor vasıtası ile sınırlı mesafedeki ray üzerinde sağa sola hareketi 
ile sağlanır. Arabanın pist üzerinde kaymasını sağlayacak dört tekerlek vardır. Raya ait araba ve DC 
Motor tarafından tahrik edilen dişli bir kayış ile tahrik edilmektedir. Motor, arabayı uygulanan kontrol 
gerilimi ile orantılı bir hızda sürmektedir. Deney, kesme frekansı 100 rad / s ve sönüm oranı 0.35 olan 
ikinci dereceden bir türev filtre F kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’te deney düzeneğinin a) 
çalışma blok diyagramı b) teknik özellikleri gösterilmiştir. 
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     a                                                                   b 

Şekil 4: Deney düzeneğinin a) çalışma blok diyagramı b) teknik özellikleri 

    
                                         a                                                 b                                                      c 

Şekil 5: Deney düzeneğinin a) Zaman gecikmesi varlığında kontrolü b) LQR + Smith 
kestirimcisi c) PID + Smith kestirimcisi kontrol grafikleri  

 
    
 
 

          
 

                     a                                                 b                                                 c 
Şekil 6: Deney düzeneğinin çalışma sırasında a) Denge konumu b) PID kontrol+ Smith kestirimcisi  

c) LQR + Smith kestirimcisi kontrol uygulanan ters sarkaç sisteminin görüntüleri 

SONUÇ 

Bu çalışmada zaman gecikmesi varlığında doğrusal bir ters sarkacın modellenmesi ve kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Kontrolcü tasarlanırken, sarkacın dikey olarak dengede tutulması ve arabanın denge 
konumuna getirilmesi hedeflenmiştir. PID ve LQR (Linear Quadratic Regulator) kontrol yöntemi 
kullanılarak sistem kontrol edilmiştir. Ayrıca sistemde meydana gelen zaman gecikmesi Smith 
kestiricisi ile telafi edilmiştir.  Sonuç olarak, tasarlanan kontrolörler sistem üzerinde gerçek zamanlı 
uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen grafiksel sonuçlar irdelenmiştir. Kontrolörün 
başarılı sonuçları bu kontrol tiplerinin genelleştirilip uygulanabileceğini göstermektedir.  
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DÖVİZ KURU ENFLASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2004-
2017) 
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İbrahim AYTEKİN 
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            ÖZET 

 Küreselleşme ile birlikte dünyanın hızla tek bir pazar haline dönüşmesi ülkeler için 
uluslararası ticareti önemli hale getirmiştir. Ülkeler için önem kazanan uluslararası ticaret beraberinde 
döviz piyasalarını etkilemiş ve ülkeler için döviz kuru büyük bir önem kazanmıştır. Ayrıca dış ticaret 
ile etkileşim halinde olan döviz kuru, ülkelerin enflasyon verilerini de etkilemiştir. Bu bağlamda 
çalışmanın ana teması olan Türkiye üzerinden döviz kuru enflasyon ilişkisinin 2004:M1–2017:M7 
döneminde aylık veriler ile ekonometrik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda 
önce Genişletilmiş Dickey Fuller Testi kullanılarak seriler aynı düzeyde durağan hale getirilmiştir. 
Ayrıca bu değişkenler arasında Johansen Eş Bütünleşme Testi kullanılarak uzun dönemli ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Döviz Kuru, Enflasyon, Eş Bütünleşme 
 

EXCHANGE RATE INFLATION RELATIONSHIP: EXAMPLE OF 
TURKEY(2004-2017) 

Assoc. Prof. Dr. Okyay UÇAN 
Niğde Ömer Halisdemir University, Economy, Niğde, 51240 

İbrahim AYTEKİN 
Kırıkkale University, Economy, Kırıkkale, 71451 

 
    ABSTRACT  

 The rapid transformation of the world into a single market with globalization has made 
international trade important for countries. International trade, which has gained importance for the 
countries, has affected the foreign exchange markets and the foreign exchange rate for the countries has 
gained a great importance. Moreover, exchange rates interacting with foreign trade have also affected 
the inflation data of countries. In this context, an econometric analysis has been carried out with the 
monthly data in 2004: M1-2017: M7 period of the exchange rate inflation relation over Turkey, which 
is the main subject of the study. In line with the aim of the study, the series were stabilized at the same 
level using the Extended Dickey Fuller Test. In addition, the Johansen Cointegration Test was used as 
the result of long-term relationship between these variables. 

 
Keywords: Turkey, Exchnage Rate, Inflatıon, Cointegration 
 
GİRİŞ VE TEORİK BİLGİ 

1980’li yıllarda küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte ülke sınırları kalkmış bu doğrultuda 
dünya tek bir pazar haline dönüşmüştür. Tek bir pazar haline dönüşen ülke piyasalarında alışverişi 
hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına ülkeler ABD dolarını ortak alışveriş para birimi kabul etmişlerdir. 
Dolayısıyla ülkeler kendi paralarını veya başka bir ülke parasını diğer ülke paralarına dönüştürmek için 
döviz piyasalarına ihtiyaç duyarlar. Dünyanın tek bir küresel piyasaya dönüşmesiyle birlikte önem 
kazanan döviz piyasalarında görülen en ufak bir dalgalanma, fiyatları etkilemektedir. Döviz 
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piyasalarında ki dalgalanma sonucunda fiyatlarda meydana gelen oynaklıklar ise ülkelerin enflasyon 
verilerini de etkilemektedir.  

Yabancı ülke paralarına ve bu para ile ifade edilen ödeme araçlarına döviz, yabancı bir ülke 
parasının milli para cinsinden fiyatına ise döviz kuru denilmektedir(Ertek, 2008: 348).  

Türkiye’de uygulanan döviz kuru sistemi dönemler itibariyle farklılıklar göstermektedir. 1980’li 
yıllardan önceki dönemde sabit kur sistemi kullanılmıştır. 1980’li yıllardan sonraki dönemlerde sabit 
kur sisteminden esnek kur sistemine bir geçiş dönemi görülmektedir. 1980-1989 dönemi ve 1989 
yılındaki tam konvertibilite sonrası dönem birbirinden farklılıklar göstermektedir. 1980-1989 
döneminde sürekli devalüasyonların yapıldığı sabit kur sistemi kullanılmıştır. 1989-1999 döneminde ise 
kontrollü serbest kur sistemi kullanılmışken, 2000-2001 döneminde günlük artışların belirlendiği sabit 
kur sistemi kullanılmıştır. 2001 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası müdahalelerinin sınırlandırıldığı serbest kur sistemi kullanılmıştır. Türkiye’de döviz kurlarının 
uluslararası ticarette avantaj sağlama aracı olarak kullanıldığı 1980-2001 döneminde kısmen, 2001’ in 
sonrasında ise tam olarak ihracat odaklı büyüme modeli kullanılmaktadır(Aktaş, 2010: 124). 

Bir ülkede fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması şeklinde ifade edilen terim ise enflasyonu 
tanımlamaktadır(Dinler,2012: 46). 

Türkiye, 1970 yılında, enflasyonun yıkıcı etkisiyle karşı karşıya kalmıştır. 1970-1980 yıllar 
arasında petrolün varil fiyatında 2,74 dolardan 11,65 dolara bir artış görülmesi ve ekonomilerin ihracat 
ayağında oluşan problemler sebebiyle dünya bir bunalıma sürüklenmiştir. Türkiye, dış gelişmelerin de 
nedeniyle artış trendi gösteren bir enflasyon problemiyle yüz yüze kalmıştır. Yine bu zamanlarda döviz 
kıtlığına girilmiş ve enerji sıkıntısı yaşanmaya başlanmıştır. 1978 yılına gelindiğinde, enflasyon 
rakamları %52,6 bandına ulaşmıştır. 1980 yılında fiyatlardaki bu artışları bir istikrara ulaştırmak için 24 
Ocak 1980 kararlar alınmıştır. Çok yüksek oranlı devalüasyon ve Kamu İktisadi Teşebbüs ürünlerine 
zam yapılmış, tarıma yapılan sübvansiyon oranları düşürülmüş ve faiz sınırları yükseltilmiştir. Böylece 
1980 de fiyat artışları %107, 2 olarak ortaya çıkmıştır. 1980 sonrası, yaşanan siyasi belirsizlikler 
ekonomiyi bunalıma sokmuş, ekonomiyi içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için Uluslararası Para 
Fonu(IMF) ile Stand-by anlaşmalar imzalanmaya zorlamıştır(Aydoğan ,2004: 92).  

Literatürde döviz kuru ve enflasyon ilişkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu 
çalışmalar arasında farklı sonuçlar bulunmaktadır. Bunun sebeplerinin en başında, ele alınan dönemlerin 
ve o dönemlerde uygulanan ekonomi politikalarının farklı olması gelmektedir. Bu çalışmada 2004: M1-
2017:M1 yılları arasındaki döviz enflasyon ilişkisinin Türkiye üzerindeki etkisinin ekonometrik bir 
analizi yapılmıştır.  

 
LİTERATÜR  

       Literatürde, Türkiye ile ilgili döviz kuru ve enflasyon ilişkisi ile alakalı yapılan çok sayıdaki 
çalışmalarda genel ortak bir görüş birliğinin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu farklılıkların en büyük sebebi 
ele alınan dönemlerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca incelenen çalışmalarda, kurlarda bir 
dalgalanmanın fiyatları da etkilediği gözlemlenmiştir. Tablo 1, farklı yıllar itibari ile yapılmış çalışmalar 
verilmiştir. 

Tablo 1: Literatür Taraması 

Yazarlar 
Dönem ve 
Yer 

Metodoloji  

(Analiz Yöntemi) 
Sonuç ve Değerlendirme 

Ergin 
(2015) 

2005:01-
2014:12 

Türkiye 

 
Vektör Otoregresyon 

Analizi 

Kurlardaki artışın fiyatlar 
genel seviyesini artırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Doğru, 
Recepoğlu ve 

Çelik  
(2013) 

 
 

1980-2011 

Panel Eş 
Bütünleşme, Hata 

Düzeltme Modeli Ve 
Panel Nedensellik 

Teknikleri 

Gelişmekte olan 
piyasalarda bütçe açığını finanse 
etme yöntemleri ve yükselen 
döviz kurları, yeterince derin 
olmayan finansal piyasalar 
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Gelişmekte 
Olan 22 Asya 

Ülkesi 

yüzünden enflasyonist ya da 
deflasyonist eğilimler 
gösterebilmektedir. 

Kendirli 
ve Kaya  

( 2016) 

2009:1-
2015:3 Türkiye 

Johansen Eş 
Bütünleşme Testi Ve 
Granger Nedensellik 

Testi 

Değişkenler arasında uzun 
dönemli bir ilişki bulunamamıştır 

Kara ve 
Öğünç (2011) 

 
 
2002-2011 

Türkiye VAR Analizi 

Döviz kurunda yüzde 10 
düzeyindeki kalıcı bir artış 
çekirdek fiyat göstergesinin 
birikimli olarak bir yıl içinde 
yaklaşık yüzde 1,5 artmasına 
neden olmaktadır 

Sever ve 
Mızrak (2007) 

1987:01-
2006:06  Türkiye 

VAR Analizi 

Döviz kurunun istikrar 
kazanması, fiyatlar ve faiz 
oranlarının da istikrar 
kazanmasında belirleyici unsur 
olarak görünmektedir. 

Şentürk 
ve Dücan (2017) 

 
2003-2016 

Türkiye 
VAR Modeli (Etki-

Tepki ve Granger 
Nedensellik Testi ) 

Dolar kurundaki artışın 
ithalat; dolar kuru ile beraber 
ithalatın enflasyon artışına neden 
olduğu görüşünü 
desteklemektedir 

Ayvaz 
Güven ve Uysal 

(2013) 

1983-2012 
Türkiye 

Eşbütünleşme 
Analizi, Granger 

Nedensellik Testi 

Döviz kuru ile enflasyon 
arasında çift yönlü ilişkiyi ortaya 
koymuştur.    

Gül ve 
Ekinci (2006) 

1984-2003 
Türkiye 

Johansen 
Eşbütünleşme Analizi, 
Granger Nedensellik 

Testi 

Döviz kurundan enflasyona 
doğru tek yönlü bir ilişki 
belirlenmiştir. 

Selim ve 
Ayvaz Güven 

(2014) 

1990-2012 
Türkiye Eştümleşme 

Analizi, Granger 
Nedensellik Testi, VAR 

Analizi 

Bu çalışmada reel efektif 
döviz kuru, enflasyon ve işsizlik 
oranı değişkenleri arasında güçlü 
bir ilişkinin varlığı ortaya 
konulmuştur 

Özçiçek 
(2007) 

1982-2002 
Türkiye VAR Analizi ve 

Regresyon Analizi 

1990 öncesi verilerde kur 
enflasyon ilişkisi bulunamazken,  
1990 sonrası kur enflasyon 
arasında ilişkinin olduğu 
saptanmıştır. 

 
YÖNTEM VE VERİ SETLERİ 

 
Bu çalışmada, 2004: M1-2017:M7 yılları arasındaki aylık veriler kullanılarak değişkenler 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin döviz kuru ve enflasyon 
değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlere ait veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) veri dağıtım sisteminden elde edilmiştir. Yapılan analizde Eviews 9 programı 
kullanılmıştır. 

 
Çalışmada yapılan durağanlık analizinin amacı kullanılan zaman serilerinin ortalamaları ve 

varyanslarını zamandan bağımsız hale getirmektir. Bunun için analizde Genişletilmiş Dickey Fuller 
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(ADF) testi kullanılarak serilerde birim kökün varlığı analiz edilmiştir. Diğer aşamada ise değişkenlerin 
kısa ve uzun dönemde birlikte hareket edip etmedikleri Johansen Eş Bütünleşme testi kullanılarak analiz 
edilmiştir. (Uçan ve Kaçar, 2017: 114). 

 
 
AMPİRİK ANALİZ 
 

Tablo 2:  Durağanlık Test Sonuçları 

 

 
Seviye Değeri 

 

 

 
Birinci Fark Değeri  

 

  
 

AD
F  

Sonuçlar 

 
 

Olasılı
k  

Değerleri 

 
 

ADF  
Sonuçlar 

Olasılı
k  

Değerleri 
Döviz 

Kuru 
 
 

-
3,346 

 0,063  -
10,185 0,0000 

       
Enflasyon  -2,410 0,373  -8,465 0,0000 

 
Tablo 2’de Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi sonuçları yer almaktadır. Sonuçlara göre; 

döviz kuru enflasyon ilişkisi %5 anlamlılık seviyesinde ve I(0) seviyede durağan değildir. Bu doğrultuda 
döviz kuru ve enflasyon değişkenleri birinci fark da durağan bulunmuştur. Yani bu seriler I(1)’dir.  

Tablo 3: Gecikme Uzunluğu Ölçümü Sonuçları 

 
Gecik

me Uzunluğu 

 
Log

L 

 
 

 
LR 

 
 

 
FPE 

 
AIC 

 
SC 

 
HQ 

0 -
862,405  NA   

 239,
335 

 11,1
54 

 11,1
92 

 11,1
70 

1 -
574,046  

 565
,557  

 6,10
3 

 7,48
4 

 7,60
2 

 7,53
2 

2 -
563,406  

 20,
592  

 5,60
2 

 7,39
9 

  7,59
5* 

  7,47
9* 

3 -
557,878  

 10,
556  

 5,49
3 

 7,37
9 

 7,65
4 

 7,49
1 

4 -
553,273  

 8,6
76  

 5,45
0 

 7,37
1 

 7,72
5 

 7,51
5 

5 -
550,929  

 4,3
54  

 5,57
0 

 7,39
3 

 7,82
4 

 7,56
8 

6 -
543,247  

  14,
075*  

  5,31
3* 

  7,34
5* 

 7,85
6 

 7,55
2 

7 -
540,023  

 5,8
24  

 5,36
9 

 7,35
5 

 7,94
4 

 7,59
4 

8 -
538,888  

 2,0
21  

 5,57
4 

 7,39
2 

 8,06
0 

 7,66
3 

*Uygun Olan Gecikme Uzunluğunu Göstermektedir. 

 
Tablo 3’de verilen kısa ve uzun dönem gecikme uzunluğu ölçüm sonuçları, Johansen Eş 

Bütünleşme Testinde kullanılmak üzere büyük bir öneme sahiptirler. Burada en çok yıldızın olduğu 6 
gecikme uzunluğu olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 4:  Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonuçları 

 
İz Testi 

 
Özde

ğer 
 

 
 
 
 

 
0,05 

Kritik  
Değer 

 

 
Olasılık 

Değeri 
 

 
Eş Bütünleşme 

Sayısı 
 

 23,29
1 

 0,12
3   15,495  0,003 Hiç Yok* 

 2,306 
 0,01

4   3,841  0,129 En Çok Bir Tane 
 

Maksi
mum 

Özdeğer 
Testi 

 
Özde

ğer 
 

 
 
 
 

 
0,05 

Kritik  
Değer 

 

 
Olasılık 

Değeri 
 

 
Eş Bütünleşme 

Sayısı 
 

 20,98
6 

 0,12
3   14,265  0,004 Hiç Yok* 

 2,306 
 0,01

4   3,841  0,129 En Çok Bir Tane 
 

Tablo 4’de Johansen Eş Bütünleşme Testi sonuçlarına yer verilmiştir. Yapılan analizin sonucuna 
göre değişkenler arasında %5 anlamlılık düzeyinde en az bir uzun dönemli ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile, Johansen Eş Bütünleşme Testi sonuçlarını gösteren Tablo 4’e göre 
değişkenler arasında eş bütünleşme vardır. 

 

Tablo 5:Hata Düzeltme Modeli 

 D(INF2_Dengesi) 

Hata düzeltme katsayısı -0,191* 
Standart sapma (0,041) 
T hesaplanan değer [-4,620] 
  

 Normalize Edilmiş Denklem 
 Inf = 11,743-0,03DK 
T hesaplanan değer [0,817] 

 

Tablo 5’de hata düzeltme katsayısı istatistiksel olarak anlamlıdır. Değeri -0,191 bulunmuştur. 
Buna göre enflasyon ve döviz kuru ilişkisinde kısa dönemde meydana gelen sapmaların her dönemde  -
0,191 kadarı yok olur. Yani bu sapmalar 1/|-0,191| (=5,23) yaklaşık 5 aylık periyotta uzun dönem 
dengesine yakınsayacaktır. Ayrıca normalize edilmiş uzun dönem ilişkisine bakıldığında döviz 
kurundaki 1 birimlik artış ortalama olarak tahmini bağımlı değişken olan enflasyonda 0,03 birimlik bir 
azalışa neden olmakla birlikte hesaplanan t değeri anlamlı olmadığı için bu yorum istatistiksel olarak 
anlam kazanmamaktadır. 
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             Türkiye de enflasyonu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de döviz kurudur. 

Döviz kuru fiyatlarındaki dalgalanmalar, enflasyonu doğrudan değil, dolaylı olarak etkilemektedir. 
Şöyle ki döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen ana ve ara malların fiyatlarını etkilemektedir. Bu 
durum da yurtiçi fiyatlar genel düzeyine yansımaktadır.  

             Bu çalışmada Türkiye’nin 2004 :M1 -2017:M7 yılları arasında aylık döviz kuru enflasyon 
değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu yıllar arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi tespit 
edilmiştir. Bunun yanında ise döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine 
rastlanılmıştır. Yani döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatlar genel düzeyini aynı yönde etkilemektedir. 

             İthalattan kaynaklı enflasyonu önlemenin birçok yolu vardır. İlki,  ithal ikame ürünlere 
yönelmektir. Bu amaçla üretimi güç ve maliyeti yüksek mallar hariç, ülkede üretimi mümkün olan 
mallara yönelik teşvik politikalarının uygulanması gerekmektedir. Bir diğeri ülkemizin dış ticaret 
açığında büyük bir paya sahip olan enerji tüketiminin, ülkemizdeki fırsatları değerlendirerek üretimi 
ülke sınırları içerisinde gerçekleştirmektir. Bu enerji açığımızı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik  
üretim teşvikleriyle desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca tarım politikalarını yapısal olarak reform edip, 
tarım ürünlerinin ithalinin minimize edilmesi gerekmektedir. Son olarak ülkemizde üretilmesi mümkün 
ürünlere yönelik yüksek gümrük vergileri uygulamak ve bazı mallara ithal kotası koymak, şeklinde 
tedbirler alınabilir.  

             Bundan sonraki çalışmalarda, döviz kuru ve enflasyonun yanına faiz oranı ve para arzı 
değişkenleri kontrol değişkeni olarak eklenebilir. 
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ÖZET  
1990 yılından itibaren her yıl yayınlanan İnsani Gelişme Raporları ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerini hesaplamalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliğine üyelik aşamasında 
büyük bir yol kat eden Türkiye ile insani gelişme endeksi yüksek olan seçilmiş dünya ülkelerinden 
Almanya, ABD, Norveç ve İtalya arasında 1990-2015 yılları için panel veri analizi yapılmıştır. Bu 
çerçevede ülkenin eğitim düzeyi, ortalama yaşam beklentisi ve sağlık endeksini içine alan insani gelişme 
endeksi verileri kullanılarak, büyüme oranı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuç olarak milli gelir ile 
diğer değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur.  

 
Anahtar Sözcükler: İnsani Gelişme, İnsani Gelişme Endeksi, Ekonomik Büyüme, Panel Veri  

 
ABSTRACT 
The Human Development Reports, published each year since 1990, help countries to calculate 

their development levels. In this study, panel data analysis was carried out between 1990 and 2015 
between Turkey and Germany, USA, Norway and Italy from selected world countries with a high human 
development index. The relationship between growth rate and the human development index data, which 
includes education level, average life expectancy and health index, is used in this framework. As a result, 
a long-run relationship was found between national income and other variables. 
Key Words: Human Development, Human Development Index, Economic Growth, Panel Data 
 

GİRİŞ  
Globalleşen dünyada ülkeler arasında etkileşimin artmasıyla birlikte bir ülkede kalkınmanın 

yalnızca iktisadi büyümeyle değerlendirilemeyeceği düşüncesi insan ölçme endeksli teknik ve 
yöntemlerin geliştirilmesine ön ayak olmuştur. Gelişme ifadesi ekonomik göstergelerle sınırlıyken 
günümüzde bu göstergelerin yanında sosyal ve sosyokültürel değerlerde yerini almıştır. Yaşam endeksi, 
sağlık endeksi ve okullaşma oranı gibi değişkenler ülkelerin kalkınmışlıkları adına literatüre ışık 
tutmaktadır. 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra uzun bir süre kalkınma sadece ekonomik büyüme ile 
ilişkilendirilmiş sosyal ilerlemeler göz ardı edilerek gelir ve üretimin büyümesi olarak düşünülmüştür. 
Bir süre bu şekilde devam eden süreç yaklaşık otuz yıldır GSYİH’nın kalkınmayı ölçme konusunda 
eksik kaldığını ve sağlık değerleri, okur/yazarlık oranı gibi sosyal göstergelerinde kalkınmaya büyük 
katkısı olduğunu savunan iktisatçılarla değişmeye başlamıştır.  

1990 yılından beri her yıl yayınlanan İnsani Gelişme Raporları, gelişimini devam ettiren 
ülkelere durumlarını göstermekle kalmamış bunun yanında kalkınmaya giden yoldaki aksaklıklara ve 
bu eksiklerin nasıl düzeltilebileceği konusunda yol gösterici olmuştur. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı tarafından yayınlanan insani gelişme endeksi hesaplandığında Türkiye’nin istikrarlı bir insani 
kalkınma süreci sergilediği fakat orta insani kalkınma düzeyini aşamadığı görülmüştür.  

İnsani Gelişme üzerine odaklanan bu çalışmada, Türkiye’nin yanındaAlmanya, ABD, Norveç 
ve İtalyagibi seçilmiş bazı dünya ülkeleri açısından eğitim durumları, doğumda yaşam beklentileri ve 
kişi başına düşen milli gelir gibi verilere bağlı olarak değerlendirilen İnsani Gelişme Endeksinin 
büyümeyle aralarında ne yönde bir ilişki olduğunu saptamak için ekonometrik testler yapılacaktır.  
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İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ  
“İnsani gelişme, insanların seçeneklerini artırma sürecidir. En önemli olanlar, uzun ve sağlıklı 

bir yaşam sürmek, eğitilmiş olmak ve iyi bir yaşam standardına sahip olabilmektir. İlave seçenekler, 
siyasal özgürlük, koruma altında insan hakları ve Adam Smith’in toplumda diğerlerine utanmadan 
karışabilme yeteneği olarak açıkladığı özsaygıyı içerir”(UNDP, 1990: 10).Bu tanımdan hareketle insani 
gelişme kavramının ekonomik kalkınma dışında bir anlamının olduğu görülmektedir. İnsani gelişme 
bireylerin yaşam düzeylerini çağdaş yaşam standartlarına yükseltmeyi amaçlayan, kişilerin tüm 
haklarını kullanarak yaşayabilmesine fırsat veren bir süreç olarak saptanmaktadır(Doğan ve Tatlı, 2014: 
102). Bu süreç bireylerin kapasitelerini maksimum seviyeye çıkarmayıve elde edilen kapasiteyi sosyal, 
siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır(UNDP, 2005: 13). 

Kalkınma, bireylerin ulaşabilecekleri fırsatların sayısını artırarak, onlara daha farklı alternatifler 
sunmayı amaçlamaktadır. Ekonomik kalkınmanın temeline bireyi koyan insani gelişme, insanların 
yaşam standartlarının artırılmasına endekslidir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1990 
tarihinde tüm ülkeler arasında sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini kıyaslamak için ‘İnsani Gelişme 
Endeksini (İGE)’ oluşturmuştur. İnsani gelişmeyi kişi başına düsen milli gelir, eğitim ve sağlık 
değerlerini dikkate alarak açıklamaya çalışan İnsani Gelişme Endeksi (İGE), bireylerin kabul edilebilir 
bir yaşam kalitesine yükseltilmesine endekslidir(Doğan ve Tatlı, 2014: 99). Ülkeler arasında yaşam 
standartlarının belirlenmesi ve refah düzeyinin ölçülmesi bu endeksle daha kolay bir hal almış ve 1990 
tarihinde ilk defa insan merkezli bir gelişmeden söz edilmiştir(UNDP, 1995: 11). 

“1990 İnsani Gelişme Raporunda da belirtildiği gibi, kalkınmanın amaçları ve araçları arasında 
temel bir ayrım yapılması zorunludur. Tüm faaliyetlerin nihai amacı insanlardır ve kalkınma insanların 
başarıları, özgürlükleri ve yapabilirlikleri edindikleri mallar ya da gelirleri değil” (Anand ve Sen, 1994: 
1). Gelişme ekonomisinin “ekonomik gelişme” ile “insani gelişme” olarak iki farklı ekolü vardır. Bu iki 
tanımın odak noktası birbirinden farklıdır. “Ekonomik gelişme” kalkınma kavramını kişi başına düşen 
milli gelir artışı olarak değerlendirirken, “ insani gelişme” kalkınmanın temelini insan olarak 
değerlendirmektedir. İnsani gelişme, kişinin toplumdaki kültürel, ekonomik veya siyasal tüm 
tercihlerinin sınırlarının büyütülmesini esas alır. Bu yaklaşıma göre, iktisadi gelişme açısından bireyin 
gelirindeki artış önemli kabul edilse de refahın artmasında tek başına yeterli olmayacaktır.Asıl önemli 
olan artan gelirin bireylerin yaşam standartlarına ne ölçüde etki ettiğidir (Gürses, 2009:340). 

Sosyo-ekonomik hayat açısından gelir, eğitim ve sağlık gibi üç önemli bölümü kapsayan İnsani 
Gelişme Endeksi, bu alanların hepsinde refah adına farklı bir boyut kazanır(Hicks, 1997: 1285). İnsani 
Gelişme Endeksi, gelişmişlik düzeyinin ekonomik göstergesi olarak refah seviyesi, sosyal anlamda ise 
sağlık ile eğitim düzeyinin tamamı göz önüne alınarak hesaplanır. Refah standardı İGE’ne göre insanları 
tatmin edebilecek bir yaşam için gerekli olan kaynaklara ulaşımı kapsarken(Doğan ve Gürler, 2013: 70), 
sağlık standardı sağlıklı ve uzun bir hayat ve eğitim standardı ise bilgi edinebilmeyi tanımlar(Güvenen, 
1992: 13). 

 
TABLO 1. LİTERATÜR ÇALIŞMASI  

Yazar  Ülkeler  Veriler ve 
Değişkenler  

Yöntem  Sonuç  

Tüyoğlu- 
Karalı  

(2005)  
 

Türkiye  Sağlık, Bilgi 
ve Gelir Düzeyi  

 

İnsani 
Gelişme Endeksleri 
beşer yıllık olarak 
hesaplanmıştır  

 

Türkiye’nin 
istikrarlı bir gelişme kat 
ettiğine ulaşılmıştır  

 

Karabulut - 
Kaya – Gürsoy  

(2006) 
 

OECD 
Ülkeleri 

 

Yaşam 
Beklenti Endeksi, 
Eğitim Endeksi ve 
Refah Endeksi  

 

İnsani 
gelişmişlik 
düzeylerinin analiz 
edilmesi amacıyla 
yapılmıştır  

 

Türkiye dışında 
OECD ülkelerinin 
tamamı yüksek insani 
gelişmişlik düzeyine 
sahiptir  

 
Çolak  
 (2010) 

Türkiye  Eğitim ve 
Beşeri Sermaye  

Eğitim 
harcamalarının 

Türkiye beşeri 
sermaye kaynağını 
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  artması insani 
kalkınmayı da 
arttıracaktır  

 

yeterince 
kullanamadığından 
dışa bağımlı 
ekonomiye sahiptir  

 
Ünal   
(2008) 
 

Türkiye  
 

Kişi Başına 
Düşen Ortalama 
Gelir ve  Ortalama 
Yaşam ve Eğitim  

 

İnsani 
gelişme endeksi 
değerlerinin elde 
edilmesinde UNDP ‘ 
nin geliştirdiği 
göstergeler 
kullanılmıştır 

İnsani 
gelişmişliğin ekonomik 
büyüme ve kalkınmayı 
yanında getirdiği 
savunulmuştur  

 

Çalışkan  
(2010) 
 

Türkiye  
 

Eğitim, 
Yaşam Beklentisi ve 
Gelir  Endeksi 

 

Değişkenlerin 
analizi yapılmıştır  

 

Kamu ve özel 
kesimin eğitim ve 
sağlık alanına daha 
fazla kaynak ayrılması 
gerekir  

 
Nartgün –

Köstereoğlu – 
Sipahioğlu  

(2013) 
 

Avrupa 
Birliğine Üye 
Ülkeler ve Türkiye  

 

İnsani 
Gelişme Endeksi  ve 
Eğitim 

 

Betimsel bir 
analiz tercih edilmiş  

 

Türkiye eğitim 
değerlerinin Avrupa 
birliğine üye ülkelerin 
değerlerinden 
düşüktür.  

 
 

Tabloda görüldüğü üzere insani gelişme ile büyüme arasında ortak bir sonuç söz konusudur. 
İnsani gelişmenin kalkınma ve büyümeyi yanında getirdiği fakat Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye 
ülkelerinin gerisinde kaldığı ulaşılan sonuçlar arasındadır. 

TEST BULGULARI  
Türkiye ve insani gelişme endeksi yüksek olan seçilmiş dünya ülkelerinden Almanya, ABD, 

Norveç ve İtalya arasında 2005-2015 yılları arasında sağlık endeksi, eğitim verilerini de kapsayan insani 
gelişme endeksi değerleri United Nations Development Programme’ dan alınmıştır. İlk etapta birim kök 
testi yapılarak değişkenlerin durağan olup olmadığı kontrol edilmiştir.  

Değişkenler durağan değilse seriler arasında anlamlı bir ilişkiden söz etmek mümkün değildir. 
Sahte regresyondan kaçınmak için yapılması gereken ilk test birim kök testidir. Seriler arasında farklar 
alındığında aynı derece durağanlık söz konusu ise o zaman değişkenler arasında gerçek bir ilişkiden 
bahsetmek mümkün olabilir(Uçan ve Koçak, 2014: 56). 

Tablo 2. Levin, Lin &Chu Panel Birim Kök Testi  
DEĞİŞKENLER  
 

SEVİYEDE  1. FARK  SONUÇ  

HDI -0.429 
(0.333) 

-2.647 
(0.0041) 

I(1) 

GELİR 1.309 
(0.904) 

-5.842 
(0.000) 

I(1) 
 

SAĞLIK 
 

-0.432 
(0.332) 

-2.741 
(0.000) 

I(1) 

EĞİTİM 4.438 
(1.000) 

-2.101 
(0.017) 

I(1) 
 

 
Kullanılan tüm değişkenlerin birinci farklarında 0,05’ten küçük yani durağan olduğu tespit 

edilmiştir. Buradan hareketle tüm değişkenler I(1)’dir.  
Tablo 3. Pedroni Eşbütünleşme Testi  

                                                               İstatistik Değerleri                  Olasılık Değerleri            
Panel v-Statistics                                       2.797                                       (0.0026)*                           
Panel rho-Statistics                                   -1.329                                      (0.0919)                         
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Panel PP- Statistics                                   -2.758                                      (0.0029)* 
Panel ADF- Statistics                                -2.686                                      (0.0036)* 
Grouprho-Statistics                                   -0.475                                       (0.3171) 
 Group PP Statistics                                  -2.731                                       (0.0032)*  
Group ADF-Statistics                               -2.640                                       (0.0041)* 

 
Pedroni panel eşbütünleşme testinde görülmüştür ki, yedi istatistikten beşine göre eşbütünleşme 

olmadığı iddia edilen boş hipotezi(seriler arasında eşbütünleşme yoktur) reddedilmiştir. Seriler arasında 
eş bütünleşme olduğu görülmektedir. Bu analizler gösterir ki; uzun dönemde sağlık, eğitim ve insani 
gelişme ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu bağlamda seçili ülkeler arasında 
İnsani gelişmenin büyümeyle beraber hareket ettiği söylenebilir.  

Panel FMOLS  
Eşbütünleşme testi uygulandıktan sonra uzun dönemli bu ilişkinin sapmasız katsayılarını tahmin 

etmek için FMOLS testi yapılmıştır. FMOLS(Full Modified Ordinary Least Square) otokorelasyon, 
değişen varyans gibi sabit etkili sapmaları düzeltmek için uygulanmaktadır. 

lnGSYİH=6.629HDI-0.084eğitim-0.031sağlık 
FMOLS test sonuçları incelendiğinde, beklenildiği gibi insani gelişme endeksiyle büyüme 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak pozitif ve anlamlıdır. İnsani gelişme endeksindeki 1 birimlik artış 
ekonomik büyümeyi %6.62 oranında artırmaktadır. Eğitim harcamalarındaki 1 birimlik artış ekonomik 
büyümeyi %0.084 oranında olumsuz etkiler. İnsani gelişme endeksi ve eğitim harcamalarındaki bu ilişki 
%5 düzeyde anlamlıdır. Diğer taraftan sağlık harcamalarındaki 1 birimlik artış %10 anlamlılık 
seviyesinde büyüme oranını %0.031 düşürür denilebilir. 

SONUÇ 
İktisadi büyümenin merkezine insanın yerleştirilmesi ile beraber, insan hayatının en önemli 

kriterleri olan sağlık, eğitim ve gelir gibi göstergeleri içinde barındıran insani gelişme endeksi, 1990’dan 
bu yana insanların yaşam standartlarını ölçmek adına kullanılmaktadır. UNDP tarafından geliştirilen bu 
önemli ölçüm aracı sayesinde ülkeler arasında gelişim sıralaması daha bilimsel bir şekilde 
yapılabilmektedir.  

Bu çalışmada 1990-2015 yılları arasında yıllık veriler kullanılarak Türkiye ve Avrupa birliğine 
üye olan 4 farklı ülkenin İnsani gelişme endeksi ile iktisadi büyümeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Yapılan testler sonucunda, beklenildiği gibi sağlık endeksi, eğitim verilerini içine alan insani gelişme 
endeksi ile büyüme arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. 

Türkiye’nin verileri incelendiğinde ise halen Avrupa Birliği standartlarına ulaşamadığı 
sonucuna varılmakla birlikte, insani gelişme endeksi anlamında bu gelişimine devam ettiği sürece uzun 
vadede Avrupa Birliğine girme noktasında diğer değişkenler sabit düşünülmek kaydıyla müspet bir 
durum oluşmaktadır. Türkiye’nin daha başarılı bir insani kalkınma politikasını uygulanabilmesi için 
oluşturulacak gelişme politikalarıyla birlikte birleşmiş milletlerin bu yönde hazırladığı projeleri takip 
edip desteklemeli ve çok yönlü sürdürülebilir insani gelişme yaklaşımını benimsemelidir. 
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FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE İNCİ ARAL’IN İÇİMDEN 
KUŞLAR GÖÇÜYOR ROMANININ İNCELENMESİ 

 
Bilcan TUNÇTAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,13200 
 
              Özet 
 
             Feminist edebiyat kuramı, feminist yaklaşımın edebi metinlere yansıması ve eşitsizliği 

üreten dilsel yapının araştırılması sonucunda oluşmuştur.  Eğitim, günlük dil, yayıncılık, kitle iletişim 
araçlarını etkileyen feminist eleştiri;  benzer şekilde edebiyatı da etkilemiştir. Edebi eserlerde kadın 
duyarlılığını, kadının edebiyat sahnesindeki yerini, kadınların yazdığı edebi eserlerin metinsel 
özelliklerini dil ve edebiyat yönünden incelemek bir edebiyat eleştirisi olarak feminist eleştiriye veriler 
sunmuştur ve edebiyata farklı bakış açısı kazandırmıştır. Feminist edebiyat eleştirisi, kadınların ataerkil 
toplumda var olma mücadelelerinin, kimlik arayışlarının ve baskı altında oluşlarının farkına 
varmalarının ancak edebiyat yoluyla mümkün olabileceğini savunmaktadır. Sosyal yaşantının izlerinin 
çokça yansıtıldığı edebi tür olan romanlarda, kadın olarak yazma bilinci ve bu bilincin sonuçları görülür. 
Bu çalışmada öncelikle edebiyat eleştirisi yöntemlerinden biri olan feminist edebiyat eleştirisi hakkında 
kuramsal bilgi verilmiş ve günümüz Türk edebiyatının kadın yazarlarından İnci Aral’ın  İçimden Kuşlar 
Göçüyor adlı romanı bu eleştiri  yöntemine göre incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Feminist Edebiyat Eleştirisi,  İnci Aral, İçimden Kuşlar Göçüyor, Kadın Yazarlar. 

 
             Abstract 
 

            Feminist literature , apperared as a result of the reflection of the feminist approach to literary 
works and the research that produces inequality about language structure. Education affected collaqual 
language, publishing, feminist criticism taht affects mass media, and also literature. The examination of 
female sensibility in literary works, the place of women in literature stage, and the analysis of the 
women's works with the perspective of language and literature has gained to the literature different point 
view. The results of this of  consciousness is seen in novels as a literary type and in the awareness of 
writers as a woman. This study presents, primarily, a theorical framework in regard to “feminist 
literature criticism” one of the literary criticism ,the work will analyze the novel of  İnci Aral, female  
writer of Turkish literature,   İnside  Of   Birds Emigrating   based on the  aforementioned technique. 
 
KeyWords: Feminist Literature Criticism, İnci Aral, İçimden Kuşlar Göçüyor,  FemaleWriters. 

 
 
            1.GİRİŞ: Feminist Edebiyat Eleştirisi 
 
            Kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesi ve kadın ile erkek arasında gerçek bir eşitlik 

durumunun sağlanması amacını güden feminizm, “ilk olarak 1791 yılında Fransız İhtilâlı’ndan sonra 
‘Kadın Hakları Beyannamesi’nin yayımlanması ile" (Bolay, 2004: 229) başlar.  Kadın Hakları 
Beyannamesi'nde kadının özgür doğduğu ve erkeklerle haklar bakımından eşit olduğu ifade 
edilmektedir.  Bu düşünceden yola çıkan feminizm, hayatın her alanda varlığını göstermeye çalışır.   XX. 
yüzyılın sonlarında ise özellikle Fransız feministler, kadının farklılığı üzerinde durur ve bu farklı bakış 
açısı yaşamın her sahasına yansır. Kadınların seslerini duyurmasıyla eleştiri ortamında da daha tutarlı 
ve nesnel görüşler belirmeye başlar. Feminist hareketin edebiyat alanına da kaydırılması ile feminist 
eleştiri ortaya çıkar. Bu eleştiri, feminist yaklaşımın edebi metinlerin incelenmesi ve eşitsizliği üreten 
dille ilgili yapının araştırılması sonucunda oluşur.  "Edebiyat yapıtlarına bakıldığında, yalnız gerçek 
yaşamda değil romanlarda, şiirlerde, oyunlarda kadının aşağılandığı, horlandığı ve böylece ataerkil 
düzenin bu yoldan da desteklenip sürüldüğü görülür." (Moran, 2013: 249). Başlangıçta feminist eleştiri, 
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edebiyat yapıtlarında kadına karşı bu tutumu ortaya çıkarma amacı taşısa da kısa zamanda kadınlarla 
ilgili başka sorunlara da yönelir. 

             
  Feminist eleştirmenlerden kimisi Marksist/sosyalist eleştiriyi, kimisi psikanalizi, kimisi 
postmodernizmi  örnek alır.  Marksist feministler, toplumda kadına yüklenen rolün edebi metne 
yansımasını ele alır. Eserlerinde kadınlarla ilgili belli başlı temalar ve yine kadınlara yol gösteren 
düşünceler göze çarpar. Marksist ve sosyalist feministler, aile ve sınıf kurumlarıyla sınıf betimlemelerini 
birbirine bağlama yollarına odaklanır. Örneğin; İngiliz feminist yazar Zoe Fairbairns, Benefits (Para 
Yardımları; 1979) adlı çok okunan romanında kadınların ezilmesini, devlet ve yeniden üretim arasındaki 
ilişkileri anlatır. Fairnbairs, kadın bakış açısını aile ve yeniden üretim rolleriyle sınırlayan, evde 
oturmaları için kadınlara ödeme (yardım) yapılan korkunç bir gelecekten bahseder (Benefits’ten aktaran: 
Humm, 2002: 134).  

           Psikanalitik feministler, psikanalitik kuramının çatısı altında kadın imgesinin metne nasıl 
yansıdığıyla ilgilenir. “Anne, baba ve çocuklar arasındaki ruhsal ilişkiler, cinsellik ve bunun ifadesi 
arasındaki ilişki, yazarlarca ve okurlarca paylaşılan kimlik değişkenlikleri. İkinci olarak her ikisi de 
benzer yöntemleri paylaşırlar: Metinlerin ister bilinçaltı olsun ister roman, çeşitli şifreler içerip 
içermediğini ve günlük hayattaki 'söylenmemiş olanı' temsil edip etmediğini incelerler. Her ikisi de 
kişisel duyguların, rüyalar, kaçınımlar ve aktarmalarla açıklanabileceğini umarlar (Humm, 2002: 167).  
Fransız eleştirmenler, “dişil yazın” (ecriture feminine)  olarak tanımladıkları kadına ait ayrı bir dil 
kullanımının var olduğunu ifade ederler. Feminine (dişil)  kavramını ortaya koyanlar ise psikanalist 
kuramcılardır.  Psikanalitik feministler, “dişil libido ile kadınların bilinçaltı arasındaki ilişkiyi ve 
bunların kadın söylemi içindeki ifadelerini tanımlar” (Humm, 2004: 168). “Dişil yazın”, erkeklerin 
egemenliğini kırmak ve yerine kadınlığa dayanan bir dil yaratmaktır.  Feminist edebiyat eleştirisinde de 
amaç, biyolojik anlamda kadınlığın kadın söylemiyle ilişkisini irdelemek ve kadına özgü özellikleri 
belirtmektir. Postmodern feministler, yeni dil arayışlarıyla kuramsal önermelere temel hazırlarlar. 
Postmodern feminizm, içerdiği erkek egemen öğeleri ortaya çıkarmak amacıyla dilde yapıbozum 
yöntemini kullanır ve metni gramatik, anlambilimsel, dilbilimsel, göstergebilimsel ve kökenbilimsel 
açılardan inceler. Erdem, “dildeki cinsiyet ayrımcı anlayışı”nı; çift değişkenli karşıtlıklarda bağımlı 
değişkenin kadınsı özellikler sayılması, eril ve dişil işaret zamirlerinin kullanımı, olumlama içeren 
sözcüklerin eril kökenli oluşu ve kadınlar için de bu eril sözcüklerin kullanılması,  kadınları küçümseyen 
deyim ve atasözleri, ad ve soyad kullanımlarının toplumsal cinsiyet kalıplarını güçlendirici niteliği 
(Erdem, 2012: 72) şeklinde  temel başlıklar altında toplar. Postmodern feminizm, sadece dildeki cinsiyet 
ayrımcılığını araştırmaz; ayrıca genellemelere karşı çıkarak farklılığı da savunur.  

             
 Berna Moran, feminist eleştirinin içeriğini “okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri”  ve  “yazar 
olarak kadına yönelik feminist eleştiri”  olarak ikiye ayırır. “Okur olarak kadına yönelik feminist 
eleştiri”yi, kadın okurun, edebi metne yaklaşımının erkek okurdan farklı olacağı düşüncesine dayandırır. 
“Ne ki bu iddia her kadın okurun edebiyat yapıtını bir kadın olarak okuduğu anlamına gelmez, çünkü 
bu bağlamda kadınlık biyolojik bir cins ayrımına dayanmaz;  sonradan kültürle kazanılan belli bir 
kadınlık bilincine dayanır. Kadın olarak okumak için dişi olmak yeterli değildir, dişiliğin anlamını 
bilmek gerekir”  (Moran, 2013: 250). “Okur olarak kadına yönelik eleştiri” nin amacı, erkek yazarların 
eserlerine kadın okur gözüyle bakmak ve  bu eserlerde kadın imgelerini, klişe kadın tiplerini bularak 
feminist açıdan yorumlamaktır.  “Yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiri” ise daha çok kadın 
yazarların metnine yönelir. Kadın yazarların kadın problemine değinmeleri, “Kadın yazarların 
erkeklerinkinden ayrı, kendilerine özgü bir edebiyatı var mıdır? Varsa, bir gelişme göstererek evrelere 
ayrılır mı? Kadın yazarlar arasında, tema, olay örgüsü, karakterler bakımından ortak özellikler 
saptanabilir mi? Bunların ataerkil düzenin yarattığı koşullarla ilintisi nedir?” (Moran, 2013: 
255) gibi soruları düşündürmek amacını taşır. Feminist eleştirmenler, şu görüşten yola çıkar: 
“kadın yazarların ayrı bir geleneği vardır, çünkü tarihte kadınlar aynı türden baskılara maruz 
kalmışlardır. Bu durumda kadın yazarların dünyayı ve yaşamı, erkeklerden farklı şekilde 
algılamaları doğaldır, ama bu farklılık biyolojik bir ayrımdan kaynaklanmaz. Kadınların 
toplumda uğradıkları aynı türden baskıların yarattığı bir sonuçtur. Kadınlar, toplum içinde bir 
alt kültür oluştururlar ve bundan ötürü kadın yazarların romanlarında dile getirdikleri yaşantılar, 
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sergiledikleri davranışlar ve savundukları değerler arasında bir birlik, en azından bir benzerlik 
vardır”(Moran, 2009: 255).Kadın yazarların sosyal olarak konumlarını, psikolojilerini, savundukları 
değerleri eserlerinde ne ölçüde yansıttıkları önemlidir. 

         
  Türk Edebiyatında, Tanzimat Dönemi'nin ilk romanlarında iki karşıt kadın tipi bulunur.  Bunlardan ilki 
olumlu kadın tipidir. Bunlar namuslu, masum, uysal ve kendilerini erkeklerini mutlu etmeye adayan 
kadınlardan oluşur. Örneğin; Ahmet Mithat'ın Felatün Bey ile Rakım Efendi'sindeki Canan, Namık 
Kemal'in   İntibah'ındaki Dilaşup, Şemsettin Sami'nin  Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı romanının 
kahramanı Fıtnat; güzel, iyi huylu ve erkek egemenliğini kabullenmiş kadınlardır. Tanzimat 
romanındaki karşıt tip ise okura adeta bir şeytan olarak sunulur. Karşıt tip, erkeğin egemenliği altına 
girmeyen, çıkarını kollayan, bağımsızlığına düşkün kadınlardan oluşur. Namık Kemal'in İntibah 
romanındaki Mehpeyker, Nabizade Nazım'ın Zehra'sındaki Zehra, Ahmet Mithat Efendi'nin Yeryüzünde 
Bir Melek romanındaki Arife bu tipe örnektir. Feministler, edebiyat yapıtlarında böyle klişe iki kadın 
tipinin çizilmesinin nedeninin ataerkilliğin bir oyunu olduğunu belirtirler. Zira dişilik ve kadınlık 
kavramlarını1 birbirinden ayırmak gerekmektedir. Feministlere göre kadınlık tanımını bütün dişilerin 
tanımı olarak yansıtmak, ataerkilliğin bir oyunudur. Yıllar boyunca kadın sorunu denilince “erkek 
yazarlar kırsal kesimdeki veya gecekondu bölgelerindeki kadınların ataerkil toplum yapısı içerisindeki 
baskılanmışlığını ve eğitim sorunlarını gündeme getirmişlerdir” (Karataş, 2009: 17). Bu kadınlar 
çoğunlukla pasiftirler. En güçlü kadın kahramanlar bile toplumun değer yargıları çerçevesinde 
şekillenir.  

        
    Özellikle 1980 sonrası dönemde Türkiye'de kadınlar, hem toplumda hem edebiyatta belirgin bir 
biçimde görülmeye başlamışlardır. Ramazan Gülendam, kadınların 1980 sonrası Türk toplumunda 
neden etkili olduklarını şöyle açıklar: “Aksiyon dönemi” yani söylenenleri hayata geçirme çabalarının 
hızlandığı dönem, 1970 (aslında belki de 1980 daha doğru bir tarih olur) sonrasıdır. Cumhuriyetin 
kurulduğu ve kadınla ilgili kanunî değişikliklerin ve yeniliklerin hâlâ devam ettiği, bu yüzden de bu 
belirsizlik ortamında kadınların yeterince serbest hareket edemediği 1923- 1938 yıllarından sonra 
başlayan II. Dünya Savaşı (1939-1945), kadınlar için de bir talihsizlik olmuş ve bu yüzden de 
söylediklerini yine hayata geçirememişlerdir. Daha önce bir parça çalışma hayatına atılan kadınlar, II. 
Dünya Savaşı’ndan sonraki bunalımlı dönemde devletin izlediği politikanın da etkisiyle, tekrar “ev”e 
davet edilmişlerdir. (Gülendam, 2006: 363-364). 1980 ve sonrasında; yalnızlık, yabancılaşma, can 
sıkıntısı, ölüm, intihar, taşra/gecekondu/kent kadını ve sorunları, kürtaj ve sık doğum, yaşlanma ve 
güzellik kaygısı, kadının cinsel özgürlüğü sorunu, fuhuş, kadın hakları,  imam nikahı- çok eşlilik ve 
kuma olma, gelin-kaynana ilişkileri, kadının eş ve anne olma kimlikleri/kadındaki kimlik çatışmaları, 
boşanma, aldatma/ihanet, evlilikte psikolojik ve fiziksel şiddet, kadın ve çalışma hayatı gibi konular 
kadın yazarlar tarafından romanlarda sıkça işlenir. 
 
2. İnci Aral’ın İçimden Kuşlar Göçüyor  Romanının Feminist Edebiyat Eleştirisine Göre  
İncelenmesi 
 
1980 sonrasında eser vermeye başlayan İnci Aral, eserlerinde kadınların iç dünyasını, bunalımlarını, 
kadın-erkek ilişkisini ve sorunlarını ele alır. 1998'de yayımlanan İçimden Kuşlar Göçüyor romanında 
orta yaş krizi yaşayan bu yüzden kimliğini sorgulayan bir kadının hikâyesini anlatır.  Bu kadın, aslında 
yazarın kendisidir.  Zira roman, gerçek hayatından kesitler sunmaktadır. Bu yönüyle de bir öz-eleştiri 
niteliği taşır. İçimden Kuşlar Göçüyor, yazarın  menopoza girişiyle beraber  bu zor evrilme döneminde 
yaşadıklarını anlattığı “anı-roman”dır. “Bu edebiyat türü, kaynağını genellikle yazarın yaşantısından 
almış ve yazarlar için yazmak eylemi çoğunlukla gömülmüş arzuların izini bulma işlevi taşımıştır” 
(Balık ve Uğurlu, 2009: 443). Yazar, romanda rahim kanseri teşhisi konulmasından bir müddet sonra 
ameliyata alınır, başarılı geçen bu ameliyat sonucu hastalığını yener. Fakat yazarın sağlığıyla ilgili 
problemleri bitmez, kanserden kurtulduktan sonra da menopoza girer. Fiziksel ve psikolojik anlamda 
menopozun hayatına getirdiği değişikliklere alışmaya çalışır. Hormon ilaçları kullanır.  Kendini, 

                                                 
1  Feministlere göre; dişilik biyolojiktir, doğuştan ve doğaldır. Kadınlık ise toplumda eğitim ve terbiye 

sonucu kazanılır. 
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geçmişi, ölümü, kadınlığı, cinselliği, evliliği sorgular. Bu süreçte okuduğu ve yazdığı kitaplarla ayakta 
durur, yazma tutkusuyla hayata olan bağlılığı artar. İnci Aral, eserde  yazma serüvenini  ve niçin yazma 
gereği duyduğunu şöyle anlatır. “Ne var ki yazmak zorundaydım bunu. Hem kendi yazarlık çizgimi 
koruyup geliştirmek, hem de toplumla yaşamsal bağımı sıkı tutmak için. Bütün çözümlerin 
çözümsüzlüğe dönüştüğü bir ortamda, çevremde olup bitenleri yazarak anlamaya çalıştım” (Aral, 
2012:129). Aral, yazmanın bir nevi kendini sorgulayışı olduğunu ve bu kendini sorgulayışı sonucunda 
da bir yazar olarak görevinin kendini ortaya koymak olduğunu belirtir. Bu eserini de “bir kadının kendini 
gerçekleştirmesi” (Aktaran: Örnek, İnci Aral'la söyleşi: 2002) olarak tanımlar. 

      
   Menopoz, kadınlar için fiziksel, psikolojik ve zihinsel bakımdan hayatın değiştiği bir dönüm 
noktasıdır.  “1980 sonrasında kadın yazarlar tarafından yazılmış olan romanlarda kadın sorunlarının 
değişik açılardan ve değişik boyutlarda ele alındığı görülür. Menopoz, doğum/doğurganlık gibi kadın 
bedeni eksenli konular dönemin kadın yazarları tarafından başarıyla işlenmiştir" (Karataş, 2009: 17). 
1980 sonrası kadın yazarlardan İnci Aral da menopoz konusunu derin bir biçimde işler. Yazar, romanda 
menopoza girişiyle beraber kendini sorgulamaya başlar ve bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlatır.  
Menopoz öncesinde rahim kanserine yakalanmış olduğunu öğrenmesi ile kendini ve geçmişini 
değerlendirir. Daha sonra da hormon ve kemik erimesine karşı tedavi olması gerektiğini öğrenir. Bütün 
bunlar onun iş ve aile hayatını da etkilrr. Bu dönemde yaşadıklarını anlattığı şu satırlar dikkat çekicidir: 
“İkinci yarıya geçerken, köklü bir fiziksel değişim yaşıyorum ve bunun iç dünyama da yansıyan 
sarsıntılarını duyuyorum. Bu dönemin ne zaman biteceğini bilmiyorum. Yaşlılığa kadar sürebileceği 
söyleniyor. Bütünleme duygusu ile örselenme, özgürlükle kıstırılmışlık, kabullenmeyle isyan arasında 
gidip geliyorum" (Aral, 2012: 12).  

            
   Menopoz, belli bir yaşa gelen kadınlarda doğurma yeteneğinin sona ermesidir. Kadın, bu evrede 
değişen hormon seviyeleri yüzünden fiziksel, zihinsel, ruhsal ve cinsel değişikliler yaşar.  Bu 
değişiklikler, toplumda kimi zaman kötüye gidiş olarak nitelendirilir.  Aral, bunun nedenini şöyle izah 
eder: “Menopoz toplumda, kadının artık durulup oturduğu, hayattan emekli olduğu dönem sayılıyor. Ya 
da böyle olması gerektiği kanısı yaygın. Menopoza giren kadının yaşama coşkusu ve taşkınlığı 
kınanıyor; büyükanneliğin, hanımefendiliğin dar, sıkıcı alanından dışarıya doğru attığı her adım 
uygunsuz bulunuyor. Bu kavrayış temelde, çoğunluğun kadın hayatını bir insan hayatı bütünlüğü içinde 
görememesinden doğuyor kuşkusuz. Neyse ki ben o çoğunluk içinde yaşamıyorum” (Aral, 2012: 57). 
Toplumda menopoz artık yaşam için son durak olarak algılanırken yazar için  “ben o çoğunluk içinde” 
değilim ifadesiyle toplumdan farklı bir çizgide ve feministlere benzer bir tavırda olduğu söylenebilir. 
“Feminist kuram, geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak doğurganlığın kadını sınırladığını düşünür. 
Bu yüzden de doğurganlığın özendirilmesinden ziyade sınırlandırılması gerektiğini savunarak kadın 
iradesinin öncelenmesi gerektiğini ileri sürer” (Şengül, 2015: 395). Onlara göre kadınlık, “biyolojik bir 
cins ayrımı”na dayanmaz ve bu iki kavramı ayrı tutmak gerekmektedir. Kadınlık kavramını bütün 
dişilerin kavramı olarak sunmak ataerkil düzenin getirdiği bir sonuçtur. Biyolojik açıdan 
“yumurtalıkların faaliyetlerinin sonlanması” olarak ifade edilen ve toplumda kadın hayatında son evre 
olarak görülen menopoz,  kadınlığın sona ermesi demek değildir. Çünkü kadınlık sonradan kültürle ve 
eğitimle kazanılan bir bilinçtir ve “biyolojik bir cins ayrımı”na dayanmaz.    

           
 İnci Aral da  menopoz dönemini tüm kadınlar gibi bütün hararetiyle yaşar,  ruh dünyasında gelgitlere 
ve hormon takviyelerine bağımlı kalır fakat  üretkenliğini kaybetmez.  Menopozun  kadın hayatında 
olumlu etkilerinden bahsederek insan hayatında bir sonun başlangıcı  değil de aksine yeniliklere açık bir 
evre olduğundan şöyle bahseder: “Kadının özgürlük dönemiymiş. Bağımsız ve başarılı yeni bir hayat, 
kendisi için yeni olanaklar ve fırsatlar yaratabileceği mevsim. Kadınlar bu yaşlarda da hâla çekici ve 
güzel olabiliyor, cinselliklerini, gebe kalma korkusu kalamadığından çok daha yoğun ve istekli 
yaşıyorlarmış" (Aral, 2012: 57).  Yazar, bu süreci kariyer açısından olumlu görse de bedeninde 
gözlemlediği önemli değişiklikler için aynı hissiyatı taşımamaktadır. Fiziksel görünümdeki değişikliği 
şu satırlarla tasvir eder: “Dikkatimi çeken şey öncelikle bacaklarım. Bir zamanlar dümdüz, biçimli iki 
bacağım vardı, şimdi yok. Özellikle sağ bacağım diz ekleminden içeri doğru bükülmüş hafifçe. Bütün 
gayretime karşın tam olarak durduramamışım yıkımı” (Aral, 2012: 153).  Bu fiziki değişiklikleri “bir 
yıkım” olarak nitelendirir. 
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Feminist eleştiride erkeğin üstünlüğüne ve ataerkil düzene bir başkaldırı da vardır.  İnci Aral da kadın 
yazar olarak erkeğin üstün ve egemen tavrını şu cümlelerle eleştirir. “Birçok erkek kendi cinselliğinde 
de alışılmış erkek rolünün dışına çıkamıyordu çünkü. Yetenek ve bilgisini geliştirme fırsatını gerektiği 
kadar bulamadığı hallerde bile üstünlüğüne inanmayı elden bırakmıyor, Tanrı vergisi doğal donanımını 
yeterli ve kusursuz buluyor; aramak, denemek ve daha iyisine ulaşmak için çaba gösterme gereği 
duymuyordu. Gerçekte erkek dünyası, kadına duyulan korkularla, gizli aşağılık duygularıyla tıka basa 
doluydu" (Aral, 2012: 68). “Feminist duyarlılığın göstergesi olarak roman kişisi kadınların, önce 
geleneksel yapıları sorguladıkları, ardından eleştirdikleri ve son olarak da erkek egemenliğinin simgesi 
olan bu geleneksel yapıları reddettikleri görülmektedir” (Şengül, 2015: 52). Aral, erkek egemenliğini 
eleştirmesine rağmen romanın bir bölümünde kadınların babalarına benzeyen, bir şekilde onları andıran, 
otoriter, koruyucu tavırlı erkeklerle birlikte olduklarını ifade eder. Bu durumu eserde  “bana 
çocukluğunu, babası ona nasıl büyük bir sevgi duyduğunu anlatıyor. Kadınların kafasındaki baba modeli 
hayatlarına katacakları erkekleri seçerken etkili oluyor. Ben de sevgisinden yoksun olduğum babamı 
aradım hep belki. Kendimden yaşlı erkeklere ilgi duydum, onlarla evlendim” (Aral, 2012: 124)  
cümleleri, Freud'un 3-6 yaş arası kız çocuklarının babaya aşırı düşkün olmaları ve anneyi rakip olarak 
görmeleri olarak tanımlanan elektra kompleksini akla getirmektedir.  

              
    Yazar, kendisinin baskı ve koşullanmalarla büyüdüğünü belirtir. “Benim için öngörülen kadınla 
gerçek bir insan gibi yaşayabilmek için olmam gereken kadın arasında bocalayıp durdum. Hep aşılması 
gereken bir eşik daha oldu önümde. Güçlükle kazanılmış bir hayat benimki. Bağışlanmış değil” (Aral, 
2012: 156).  Aral,  günümüz kadını ile geçmiş zamanlarda yaşayan kadınların yaşam koşullarının, 
beklentilerinin ve hayata bakışlarının farklı olduğunu dile getirir. Kendi kuşağını şöyle izah eder:  
“Güzelliğin üstüne çıkacak değerler olduğuna ve kadın olarak öncelikle bunlara sahip olmak zorunda 
bulunduğumuza inandırılmıştık.  Erdemli, sadık, sorumluluk sahibi bir eş, sevecen bir anne, yeterince 
mürekkep yalamış ve aile bütçesine katkı sağlayacak kadar para kazandıracak bir meslek edinmiş, 
özverili, uzlaşmacı, dokunulmamış bir kadın olmamız öngörülürdü. Tutku ve kariyer hırsı kınanır, 
yakışıksız sayılırdı o zamanlar” (Aral, 2012: 154). Günümüz kadınlarının ise farklı olduğunu ve çok 
daha rahat olduklarını şu cümlelerle ifade eder:  “Bağlılık ya da evliliği konuşurlarken aşka ve erkeklere 
karşı bağışıklık kazanmışlar gibi dimdik, inançsız bakıyorlar. Cinselliklerini bastırmıyor, kendilerini 
tanımaya, birlikte oldukları erkekten neyi ne kadar alabileceklerini anlamaya çalışıyorlar. 
Duygusallıktan, incitilmekten, değerlerinden aşağı görülmekten korunmak için bir tür görünmez zırh 
kuşanmışlar sanki. Yaşıtları genç erkekler gibi onlar da, kırılganlıklarını örtmek için yapay bir 
saldırganlık ve kayıtsızlıkla davranıyorlar" (Aral, 2012: 155). Yazar, kadınlar arası kuşak farkını 
kadınlık kazanımlarını belirginleştiren bir durum olarak görür. Fakat bu kazanımlar, beraberinde 
kadınlık açısından yeni bir tehlikeye de kapı aralamaktadır. Kadının biyolojik kimi özelliklerini 
maskeleyerek erkeğe benzemesi/benzemeye çalışması kadın kimliğini gerileten bir durum olarak 
okunabilir.  

            
  İnci Aral, İçimden Kuşlar Göçüyor 'da eşinden sıkıldığı ve gitgide uzaklaştığını hissettiği bir anda 
“cinsiyetsizim” ve  “cinsellik öğrenilecek bir şeydir” demektedir. Bu ifade, cinsiyetçi rollerle mücadele 
eden feminizmlerle paralellik göstermektedir. Sahip oldukları kimi uç fikirlerden dolayı değil 
Türkiye’de feminizmin ortaya çıktığı Avrupa’da bile henüz tam anlamıyla kabul görmeyen 
Ayrılıkçı/Radikal feministler, genellikle ataerkil olarak gördükleri toplumun sınırlamalarından 
kurtulabilmek için, bekâr yaşamayı ya da lezbiyen ilişkileri tercih ederler. Kimi lezbiyen kadınlar 
feminist duyarlılıkla durumlarını daha iyi analiz ettiklerini savunurlar. “Bazen hiç tanımadığım 
kadınlarla yakınlaşıyorum düşlerimde. Bir kadına âşık olduğumu, onun peşinden koştuğumu 
görüyorum. Tedirgin edici bir durum bu. Gizli kalmış eğilimlerim olup olmadığını düşünmeye 
başlıyorum. Gençlik yıllarımda hiçbir zaman böyle bir işaret sezmediğimden çok eminim. Ama bütün 
insanların biseksüel oldukları savı akla yakın geliyor bana. Daha geç doğmuş ve şimdi daha genç olsa 
arayışlarımın ve seçimimin farklı olup olmayacağını soruyorum kendime" (Aral, 2012: 138). Aral’a göre 
bu cümlelerde partnerin cinsiyetinin bir önemi yoktur. “Sonra, menopoz döneminde kadınların 
östrojenin azalması ve testosteron hormonunun baskın duruma geçmesiyle kendi cinslerine eğilim 
göstermelerinin rastlanan bir olgu olduğunu okuyorum bir kitapta. Rahatlıyorum biraz” (Aral, 2012: 
138) ifadeleriyle yazar, biyolojik olarak hormon değişiminin vermiş olduğu etkiyle cinsellik hakkındaki 
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bu düşünceleri aklından geçirdiğini aktarır. Aral, evlilik kurumunu ve kadınlık durumunu eserde sık sık 
sorgular. Evliliklerin belli bir müddet sonra alışkanlığa döndüğünü ve “alışılmış evlilik düzeninin 
yarattığı bunalımın, bıkkınlığın, bencilliğin ve sahiplenmenin üstesinden"  (Aral, 2012: 37) gelmeye 
çalıştığını ifade eder. Ona göre mutsuz evlilikler, mutsuz kadınlar yaratacaktır. Onun da eşiyle olan 
iletişimsizliği, onu daha da mutsuz ve yalnız bir hale getirmiştir. Evliliğin ona göre olmadığını ve "yazar 
olup da evliliğini sürdürebilen kadın sayısının dördü beşi" (Aral, 2012: 138) geçmediğini ifade eder.  
Aral'in bu cümlede yazarların sürdürülebilir bir evliliklerinin olmamasını belirtmesi dikkate değerdir.    

              
 3. SONUÇ  
 
  Kadın edebiyat kavramı, feminist edebiyatla beraber irdelenmeye başlamıştır. Feminist edebiyat 
eleştirisi, kadınların ataerkil toplumda var olma mücadelelerinin, kimliklerini sorgulayışlarının ve baskı 
altında oluşlarının farkına varmalarının önceler ve bunun edebiyat yoluyla mümkün/görünür 
olabileceğini savunur. Kadınlar, edebiyatın nesnesi olmaktan çıkıp öznesi olmalıdırlar. Kendini arama 
çabası içinde olan kadın yazarlar, kendilerini nasıl algıladıklarını eserlerine yansıtırlar. Bunalımlarını, 
yalnızlığını ve iç sıkıntılarını eserlerde anlatmaya başlarlar.  Feminist edebiyat eleştirisine göre kadın 
yazarlar, toplumda aynı baskılara maruz kalmaktadırlar. Bu yüzden eserlerinde kendilerini algılayış 
biçimleri, sergiledikleri davranışlar, dile getirdikleri duygu ve düşünceler de bu baskılanmanın bir ürünü 
olmaktadır. Kadın sorunları denilince sadece yıllar boyunca erkek yazarlar tarafından kırsal kesimdeki 
kadınların erkek egemen toplum yapısı içinde baskılanmışlığı, eğitimsiz1iği, ezilmişliği gibi konular ele 
alınmıştır. 1980 sonrası kadın yazarlar eserlerinde yalnızlık, boşanma, cinsiyet, kadının eş ve anne olma 
kimlikleri, kendini arama bilinci, kimlik kazanma gibi feminist edebiyat kuramının ilgilendiği konuları 
sıklıkla işlemişlerdir.  

         
İnci Aral, eserlerinde kadın problemlerine sıkça değinen 1980 sonrası kadın yazarlardandır. İçimden 
Kuşlar Göçüyor adlı  anı-roman eserinde de kendisini anlatır. Rahim kanserini yener fakat daha sonra 
bedenen ve ruhen hazır olmadığı menopoza girmesiyle zor bir dönemden geçer. Yaşadıklarını, kendini, 
hayatını, ölümünü ve cinselliğini sorgular. Bu kendini sorgulayış evresinde yazar, iç dünyasındaki 
sarsıntılarını, evliliğini ve kadınlık durumunu ayrıntılı bir şekilde ele alır.   Menopoz gibi kadın eksenli 
konu, İnci Aral tarafından derin bir biçimde işlenir. Yazar, anlatıcı kimliğiyle bu evrede yaşadığı çeşitli 
gelişim süreçleri içerisinde kendini tanır ve kendini ortaya koyarak kimliğini bulmaya çalışır. Yazar, 
eserde erkeğin egemen tavrını ve ataerkil toplum düzenini eleştirmesi, yaşadığı hormon değişimleri ile 
cinsellik üzerine düşünceleri, menopozun ruhsal ve bedensel etkilerini geniş açıdan kadın duyarlılığıyla 
ele alır. Eser, bir taraftan yazarın içinde yer aldığı yazın dünyasını ve kendi yazma eylemini, diğer 
taraftan iç dünyasını da anlatmasıyla feminist edebiyat eleştirisi çerçevesinde incelenmeye değerdir.       
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 ÖZET 

Yangın tespit işlemi insanlar ve diğer canlılar için önemlidir. Yangınların erken tespit edilmesi 
oluşabilecek can ve mal kaybını azaltacaktır. Genel olarak yangın tespit sistemlerinde alevi tespit etmek 
için alevin renk, titreşim ve doku özellikleri temel alınır. Bu çalışmada, farklı renk uzaylarından elde 
edilen alevin renk özellikleri kullanılmıştır. Öncelikle, RGB renk uzayında veri seti oluşturulmuştur. 
Veri setinde yangın içeren 50 adet görüntü ve yangın içermeyen 50 adet görüntü vardır. Veri setinde 
bulunan görüntüler RGB renk uzayından YCbCr ve HSV renk uzaylarına dönüştürülmüştür. Üç renk 
uzayı için ayrı ayrı renk kanalları incelenmiştir. İncelenen renk kanalları ile aleve ait özellikler 
çıkarılmıştır. Üç renk uzayı ve her birine ait 3 renk kanalı olmak üzere toplam 9 özelliğimiz vardır. Veri 
setinde bulunan her görüntü için özellik vektör boyutu 1x9 olarak elde edilmiştir. Bu özellik matrisinde 
hangi özelliğin daha etkili olduğunu belirlemek için Genetik Algoritma (GA) kullanılmıştır. GA ile 
özellik seçimini yapıldıktan sonra yangın ve yangın olmayan değerlerin sınıflandırılması için K-En 
Yakın Komşu sınıflandırıcısı kullanılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Yangın, Alev Tespiti, KNN 

ABSTRACT 

Detecting fire is important for both humans and animals. Early detection of fire minimizes lost of 
life and property. In the systems of detecting fire, flame’s features of vibration, color and texture are 
used as base. In this study, we use color features of flame which is gotten from different color ranges. 
In the first place, we created the data set in RGB color range. There are 50 images which contain a fire 
and 50 images which don’t contain a fire in the data set. Images in the data set transformed from RGB 
color range to YCbCr and HSV color ranges. For all the three color ranges, chrominance channels are 
seperatively analyzed. With this analyzed chrominance channels, flame’s features are detected. We have 
3 color range and each have 3 chrominance channel so there is 9 characteristics. Each images in the data 
set has feature vector dimension which is 1x9. In this specification matrix, genetic algorithm (GA) was 
used to detect which feature is more effective. After the feature selection with GA, K- the nearest 
neighbor classification was used for classifying the assets with and without fire. 
 
Keywords: Genetic Algorithm, Fire, Flame Detection, KNN    
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GİRİŞ 

Yangın, can ve mal güvenliğini tehdit eden ciddi bir unsurdur. Yangının meydana getirdiği felaketleri 
azaltabilmek için yangına etken müdahale edilmesi gerekmektedir. Görüntü teknolojisinin 
gelişmesiyle, görüntü işleme tabanlı yangın tespit sistemlerinin popülerliği artmıştır. Görüntü işleme 
teknikleri ile yangın tespit edilirken alev veya duman tespiti üzerinde durulur. Duman, saydam bir renk 
yapısına sahip olduğu için görüntü üzerinde tespiti daha zordur. Yangın görüntülerinde duman tespit 
işlemlerinde genellikle doku tabanlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  Ali Rafiee ve arkadaşları [1],  bir 
görüntüdeki tüm nesneleri alarak hangi nesnenin duman ve ateş olduğunu anlamak için kontrol işlemi 
yaparlar. Dumanı renk, hareketlilik ve doku bozukluğu özelliklerinden yararlanarak tespit işlemi 
gerçekleştirmişlerdir. Alev, yanma derecesinin büyüklüğüne göre kırmızı, turuncu, sarı veya mavi 
renklerde kendini gösterebilmektedir. Alev görüntülerinin canlı renklerden oluşması görüntüde kolay 
tespit edilmesine olanak tanır. Bu yüzden yangın görüntülerinde alev tespit işlemi yapılırken genellikle 
alevin renk bilgisinden faydalanılmaktadır. Punam ve arkadaşları[2], görüntü işleme tekniklerini 
kullanarak yaptıkları çalışma da video verilerinde yangını tespit etmek için renk algılama, hareket 
algılama ve alan dağılımı yaklaşımlarının birleşimini kullanılmıştır. Öncelikle, algoritma video 
karelerinde istenen renk bölgelerini bulur ve daha sonra videoda herhangi bir hareketin bulunduğu 
bölgeyi belirler ve son adımda çerçevenin piksel alanını hesaplar. Yangın/alev tespitinde RGB, YCbCr, 
HSI, HSV ve CMYK kullanılan renk uzaylarından başlıcalarıdır.  [3-6] 

Bu çalışmada, görüntü işleme tekniklerine dayalı yangın tespiti yapan bir sistem geliştirilmiştir. 
Geliştirilen bu sistem üç aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşamada alev/yangın tespiti yapabilmek 
için yangın ve yangın olmayan 50 adet görüntüden 25x25x3 boyutunda kesitler alınmıştır. İkinci 
aşamada, elde edilen kesitler HSV ve YCbCr renk uzaylarına dönüştürülmüştür. Üçüncü aşamada, RGB 
renk uzayı, HSV renk uzayı ve YCbCr renk uzaylarında ki görüntüler üzerinde her renk kanalına ait 
özellikler çıkarılmıştır. Dördüncü aşamada ise, çıkarılan özellikler Genetik Algoritmaya (GA) verilerek 
özellik seçimi yapılmıştır. GA’da sınıflandırma için K- En Yakın Komşu(KNN) sınıflandırıcı 
kullanılmıştır. Son aşamada ise, Yangın görüntüleri GA’dan gelen özelliklere göre koşullara tabi 
tutulmuş ve görüntüde yangın olan ve yangın olmayan bölgeler belirlenmiştir. 

Bu çalışmanın organizasyonu şu şekildedir: ikinci bölümde ilgili temel bilgiler verilmektedir. 
Üçüncü bölümde yapılan çalışma detaylı bir şekilde açıklanmaktadır, dördüncü bölümde ise test 
sonuçları sunulmaktadır. 

TEMEL BİLGİLER 

Renk, ışığın nesneler üzerinde farklı dalga boylarındaki yansımasıdır. Renk uzayı ise, renkleri ifade 
edebilmek için kullanılan matematiksel modellerdir. Renk uzayları 3 boyutlu olarak tanımlanmaktadır. 
Renklerin, renk uzaylarındaki konumları ise bu üç uzaya göre belirlenmektedir.  

Bilgisayarda her renk 8 bit ile her piksel de 24 renk biti ile ifade edilmektedir. RGB renk küpü şekil 
2.1’de verildiği gibi ifade edilebilir. 

 
Şekil 0.1: RGB renk küpü 
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HSV renk uzayı 

HSV renk uzayındaki bileşenler sırası ile renk özü (H), doygunluk (S) ve değer (V) olarak 
tanımlanır. H parametresi, renge ait baskın dalga boyu hakkında bilgi vermektedir. S parametresi, rengin 
canlılığını belirleyen bir parametredir. V parametresi ise, ise rengin parlaklık bilgisi hakkında başka bir 
deyişle beyazlığı hakkında bilgi vermektedir. HSV renk uzayı Şekil 2.2’de verildiği gibi gösterilebilir. 

RGB renk uzayında verilen bir görüntü ile HSV renk uzayında çalışmak için dönüşüm yapılması 
gerekmektedir. (1-3) arasında ifade edilen eşitlikler de RGB renk uzayından HSV renk uzayına dönüşüm 
formülleri gösterilmiştir.[7]. 

 
Şekil 0.2: HSV renk uzayı 
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YCbCr Renk Uzayı 

YCbCr renk uzayındaki bileşenler parlaklık ve renk bilgisi hakkında bilgi vermektedir. Y 
parametresi, piksel renginin parlaklık bilgisini, Cb ve Cr parametreleri ise pikselin renkliliği hakkında 
bilgi vermektedir. YCbCr renk uzayı dijital videolarda kullanılan bir renk uzayıdır. RGB renk uzayı 
YCbCr renk uzayına dönüşürken doğrusal bir dönüşüm gerçekleşir.  

RGB renk uzayından YCbCr renk uzayına dönüşüm eşitlik (4)’de ifade edildiği gibi formülüze 
edilmiştir. 
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Genetik Algoritma 

Genetik Algoritma, ilk defa 1975 yılında John Holland tarafından [8] öne sürülmüştür. Biyolojik 
süreci modelleyerek fonksiyonları optimize eden bir yöntemdir. GA’da bulunan parametreler 
biyolojideki genleri temsil eder, genlerin kümesi de kromozomları oluşturmaktadır.  

Genetik Algoritma, ön bilgiye ihtiyaç duymadan uygunluk fonksiyonu ile çalışabilmektedir. GA’lar 
hem problem çözmek hem de modellemek için kullanılmaktadır. GA’lar çaprazlama oranı, mutasyon 
oranı, nüfus büyüklüğü, seçim, kodlama, çaprazlama, mutasyon tipi gibi parametrelerden oluşmaktadır. 

 
K-En Yakın Komşu 

K-NN yöntemi, sınıflandırma problemini çözmek için kullanılan denetimli bir öğrenme 
algoritmasıdır. Algoritmada, sınıflandırma yapılacak veri, normal verilere olan benzerliğine göre, en 
yakın komşu düşünülen k adet verinin ortalamasıyla, belirlenen eşik değerine göre sınıflara atamaları 
yapılır. 

 

ÖNERİLEN SİSTEM 

Önerilen çalışmada, veri seti içerisinde bulunan görüntülerden 50 adet alev ve 50 adet alev olmayan 
görüntü kesitleri elde edilmiştir.  Elde edilen kesitler 32525 ×× piksel boyutundadır. Hem yangın hem 
de yangın olmayan kesitler RGB, YCbCr ve HSV renk uzaylarında dönüştürülmüştür. Renk uzaylarına 
dönüştürülen görüntüler için üç renk uzayına ait her renk kanalı için öznitelik çıkarılmıştır. 

Çıkarılan öznitelikler her renk kanalı için (5)’de ifade edilen ortalama değerleridir.   

∑
=

=
N

i
iN x

1

1µ               

 (5) 

Toplamda üç renk uzayı üzerinde çalışılmıştır. Üç renk uzayına ait üç renk kanalı için ortalama 
hesaplanması yapılmıştır. Elde edilen öznitelik sayısı 9’dur. 

Elde edilen özniteliklerin hangisinin daha iyi sonuç verdiğini belirlemek için Genetik Algoritma 
kullanılmıştır. Genetik Algoritma da uygunluk fonksiyonu olarak K-NN yöntemi uygulanmıştır. 

Genetik Algoritmadan gelen renk özniteliklerinin en küçük ve en büyük değerleri hesaplanmıştır.. 
Hesaplanan bu değerlere göre (6) verildiği gibi her öznitelik için koşul oluşturulmuştur. Daha sonra veri 
seti içerisinden rastgele seçilen bir görüntü (6)’de ifade edilen koşula tabi tutulmuştur. Eğer görüntü 
belirlenen koşulu sağlar ise ilgili piksel alev pikseli olarak işaretlenmiştir. Şekil 3.1’de alev içeren 
görüntü ve önerilen sistem sonucunda elde edilen ikili bölütlenmiş görüntü bulunmaktadır. 

nn gajiIgaif max_),(min_ <<          (6) 

 Burada ngamin_  , GA’dan gelen n ’inci öznitelik için minimum değerdir. ),( jiI ,  Test 
görüntüsünün ji, ’ inci piksel değeridir. ngamax_  , GA’dan gelen n ’inci öznitelik için 
maksimum değerdir.    
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SONUÇ 

T. Toulouse ve arkadaşları [9] tarafından paylaşılan veri seti kullanılmıştır. Uygulanan sistemde elde 
edilen 32525 ××  boyutundaki pikseller bu veri setindeki görüntülerden sağlanmıştır. [9]’de verilen 
veri setinin kullanılma amacı herkese açık olması ve farklı yangın görüntülerini içerisinde 
barındırmasıdır.  

Bu çalışmada, görüntü işleme tekniklerine dayalı alev tespiti için renk uzaylarının incelenmesi 
üzerine bir sistem önerilmiştir. Önerilen sistem yangın görüntüleri üzerinde test edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Şekil 0.1:  Sırası ile orjinal alev içeren görüntü ve koşul 
sonucu elde edilen bölütlenmiş ikili görüntü 
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Abstract 
 In the paper we study heat flow in an unbounded rod manufactured with random 

imperfections, whose manufactured with random imperfections, whose lateral surface is heat-insulated. 
Assuming the representation ( )xKK ξ+= 0  for thermal diffusivity factor, where ( )xξ  is a random 
function with the known probabilistic characteristics, and also assuming that the initial heat condition is 
random, under definite additional conditions we get calculation formulas of mathematical expectation 
and correlational function for solving the Cauchy corresponding problem. 
 
Keywords: heat flow, correlational function, unbounded rod, thermal diffusivity factor.   

 
 In the paper we study a problem of heat propagation in an unbounded rod manufactured 

with random imperfections, whose lateral surface is heat insulated:  
( ) ( )( ) ( )

∞<<∞−>
∂

∂
+=

∂
∂ xt

x
txuxk

t
txu ,0,,,

2

2

0 ξ ,                      (1) 

( ) ( ) ∞<<∞−= xxxu ,0, η .                                        (2) 

Here ( ) ( )xx ηξ ,  are independent stationary random functions independent stationary random 
functions in wide sense with known mathematical expectation and correlation functions, constk −0  

and it is assumed that great values of ordinates ( )xξ  have very small probability, and therefore ( )xξ  
may be considered small in considered small in comparison with 0k .  

 We look for the solution of problem (1), (2) in the form  
( ) ( ) ( )txutxutxu ,,, 10 += ,                                              (*) 

where ( )txu ,0  satisfies the equation  

∞<<∞−>=
∂
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−
∂

∂ xt
x
uk

t
u ,0,02

0
2

0
0 ,                                 (3)  

( ) ( ) ∞<<∞−= xxxu ,0,0 η .                                         (4) 
The solution of problem (3), (4) is  

( ) ( ) ( ) '';',,0 dxxtxxGtxu η∫
∞

∞−

= ,                                      (5)  

where ( )txxG ;',  is an instantaneous point source function.  

 Since ( )txu ,0  is linearly expressed by the random function ( )xη , then it is easy to 

calculate the moments of the random function ( )txu ,0 .  

 Mathematical expectation ( )txu ,0   
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correlational function ( )txu ,0   

( ) ( ) ( ) ( ) '''''';'',;',,, 21210
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∞−
η ,            (7) 

where ηK  is the known correlational function the random function.  

 The function ( )txu ,1  satisfies the equation  
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that is obtained if we substitute (*) in (1) and consider u , small, ignore the second order smallness 
addends, and substitution of (*) in condition (2) reduces to the initial condition for ( )txu ,1  

( ) ∞<<∞−= xxu ,00,1 .                                         (9) 
The solution of problem (8), (9) is  
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 In  order to calculate ( )[ ]txuE ,1  at first it is necessary to find  ( )
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After simple calculations we get  
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As ( )xξ  and ( )xη  are independent, we have  
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and hence, according to (10)  
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We determine the correlational function ( ):,)( 02
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as by the condition ( )xξ  and ( )xη  are independent.  
 By formula (10) one can determine the correlational function ( )txu ,1   
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where ξζK  is a correlational function of the product of random functions  ( )xξ  and ( )xζ . In 

the paper, the calculation formulas are obtained for ξζK  in the case of normality of the random functions 

( )xξ  and ( )xη .  
 Based on formulas (7) and (12) the determine the correlational function of the heat flow 

( )txu , . 
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Applications of phytoremediation in the World 

Zehra Şapcı Ayas 
Van YüzüncüYılÜniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak. Çevre Müh. Böl. Van, 65080 

 ÖZET 

Tehlikeli bileşikler doğal kaynaklardan (jeolojik erozyon, yanardağlar, orman yangınları ve tozlu 
fırtınalar v.s.) ve/veya insan faaliyetlerinden (endüstri, tarım v.s) kaynaklanır, bu ekosistemi birkaç 
farklı yoldan önemli şekilde etkiler [1]. Nokta veya noktasal olmayan kaynaklardan gelen inorganik ve 
organik bileşikler (ağır metaller, radyonüklidler, nitrat, fosfat, inorganik asitler, organik kimyasallar v.s) 
kirliliğe neden olur. Fitoremediasyon, çevresel koruma için cazip bir süreç olarak ortaya çıkmış ve dört 
temel nedenden dolayı: çevre dostu, sürdürülebilir, düşük maliyetli ve kolay uygulanma [2- 6].  Bu 
teknoloji, farklı kirleticilerin bitkilerle biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak uzaklaştırılmasına 
dayanmaktadır [7]. Fitoteknolojinin, kirleticileri toprağın, tortu, su ve havadan uzaklaştırarak bitkilerin 
temizlenmesi (veya iyileştirilmesi) için birçok iyileştirme mekanizmaları (phytoextraction, 
phytostabilization, rhizofiltration, phytodegradation, rhizodegradation, phytovolatilization) vardır [2]. 
Literatürdeki çalışmalar, fitoteknoloji mekanizmalarında kirletici çeşitlerinin, bitki türlerinin, çevresel 
koşulların gibi çeşitli faktörlerin önemli olduğunu göstermiştir [8. 9]. Kirleticiler; metaller, böcek 
öldürücü ilaçlar, çözücüler, patlayıcılar, ham petrol, poliaromatik hidrokarbonlar ve çöp sızıntı sularının 
içindeki farklı kirleticiler gibi pek çok organik, inorganik veya karışık kirleticileri birarada içerebilir 
[10]. Bu çalışmada, kirliliklerin biyolojik yolla giderimini içeren fitoremediasyon mekanizmaları kısaca 
anlatılmıştır. Ardından en güncel arazi uygulamaları ile ilgili dünyadan örnekler araştırılmıştır. Bu 
uygulamaların sonuçları irdelenerek, kirli araziyi iyileştirmede etkili fitoremediasyon mekanizmaları ve 
bu mekanizmaları etkileyen başlıca faktörler tartışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Fitoremediasyon, fitoremedaisyon mekanizmaları, Dünyadaki uygulamalar 

 
 

Applications of phytoremediation in the World 
 

 ABSTRACT 

Hazardous compounds comes from natural sources (e.g., geologic erosion, volcanoes, wood fires, 
and dusty storms) and/or from human activities (e.g., industry, agriculture), seriously affect an 
ecosystem in several different ways [1]. Inorganic and organic compounds (heavy metals, radionuclides, 
nitrate, phosphate, inorganic acids, and organic chemicals) emitted from point or non-point sources 
cause pollution. Phytoremediation has emerged as an attractive process for environmental preservation, 
with four basic benefits: it is environmentally friendly, sustainable, low-cost, and easy to apply [2- 6]. 
This technology is based on biological, chemical and physical removal of different contaminants with 
plants [7]. Phytotechnology has many remediation mechanisms (phytoextraction, phytostabilization, 
rhizofiltration, phytodegradation, rhizodegradation, phytovolatilization) in which plants are used to 
clean up (or remediate) sites by removing pollutants from soil, sediment, water and air [2]. Studies in 
the literature have pointed out that phytotechnology mechanisms comprise several factors, including 
kinds of contaminants, plant species, environmental conditions, remedial objectives, and regulatory 
issues [8, 9]. Remediate contaminants can be organic, inorganic or mixed matter such as metals, 
pesticides, solvents, explosives, crude oil, polyaromatic hydrocarbons, and landfill leachates [10]. In 
this study, I attempted to briefly elucidate the phytoremediation mechanisms related to regulate 
bioavailability of pollutions. In turn, application of the phyoremediation in the world was investigated. 
Finally, regarding results of the applications in field, the major factors that influence phytoremediation 
mechanisms are discussed.  

 
Keywords: Phytoremediation, phytoremediation mechanisms, applications in the world 
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INTRODUCTION 

Both natural sources and human activities are given some pollutions which are seriously affectan 
ecosystem in several different ways. These contaminats maybe inorganic and/or organic compounds  
such as heavy metals, radionuclides, nitrate, phosphate, inorganic acids, and organic chemicals [1]. 
Since rapid economic development in developing countries is usually coupled with industrial and mining 
activities, environmental problems caused by continuous emission of persistent organic pollutants and 
heavy metals into different media have increased in recent years and have over whelmed the self 
purification capacity of nature [11]. Soil contaminated with especially heavy metals (HMs) has become 
a worldwide problem and pose a serious threat to the environment, leading to losses in agricultural yield 
and hazardous health effects as they enter the food chain [12]. Soil contamination is an important issue 
across the European Union (EU). About 3.5 million sites in the EU were estimated to be potentially 
contaminated with 0.5million sites being highly contaminated and needing remediation. There are 
400,000 polluted sites in the European countries including Germany, England, Denmark, Spain, Italy, 
Netherlands and Finland. Sweden, France, Hungary, Slovakia and Austria have less number of 200,000 
contaminated sites. Greece and Poland reported 10,000 contaminated land areas, while Ireland and 
Portugal reported fewer than 10,000 contaminated sites. In America, approximately 600,000 ha brown 
field sites have been polluted with heavy metals.  One-sixth of the total agricultural land area in China 
has been contaminated with heavy metals, and approximately 40% has been reported to be disturbed by 
erosion and rapid deforestation [13]. 

The term phytoremediation was formed by phyto (Greekphyton: related to plant) and remedium, 
which means to cleanup. Phytoremediation is based on the use of natural or genetically modified plants 
capable of extracting hazardous substances i.e. heavy metals including radionuclides, pesticides, 
polychlorinated biphenyls and polynuclear aromatic hydrocarbons from the environment and turning 
them into safe compounds metabolites [13].  

PHYTOREMEDIATION   

Phytoremediation is considered an economical and environmentally friendly method of exploiting 
plants to extract contaminants from soil [14]. This process is relatively cost-effective compared with 
other remediation techniques. Most phytoremediation studies are directed at the biological, biochemical, 
and agronomic processes [15]. 

PHYTOREMEDIATION MECHANISMS 

Phytotechnology has many remediation mechanisms (phytoextraction, phytostabilization, 
rhizofiltration, phytodegradation, rhizodegradation, phytovolatilization) in which plants are used to 
clean up (or remediate) sites by removing pollutants from soil, sediment, water and air (Fig. 1.A) [1, 
13]. Studies in the literature have pointed out that phytotechnology mechanisms comprise several 
factors, including kinds of contaminants, plant species, environmental conditions, remedial objectives, 
and regulatory issues [1, 10]. 
 
Phytoextraction (Phytoaccumulation) 

Phytoextraction (phytoaccumulation) refers to uptake and translocation of concentrated and 
precipitated toxic metals from contaminated soils by plant roots into the above  ground tissues of the 
plants [10]. Heavy metals which are one of common toxic contaminant are not degradable through 
microbiological or chemical processes. Thus, they generally accumulate in the soil and then leach into 
groundwater under appropriate conditions [11]. 

Some plants can modify their rhizosphere and/or release compounds that render trace elements 
less soluble or result in the precipitation of insoluble compounds in the rhizosphere (Fig. 1.B)[16]. The 
successs of phytoextraction depends on several factors, including the extent of soil contamination and 
metal activity, as well as the ionic ratios of elements in the soil solution, the rate of element transfer 
from solid to liquid phases and to plant roots, the availability for uptake into roots (bioavailability), the 
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plant’sability to intercept, absorb, and accumulate metals in shoots, physical factors of the contaminated 
site, such as temperature, pH, light and the presence of other metals in the site (Fig 2) [1, 16]. 

 
Phytostabilization  

Phytostabilization deals with the decrease in the bioavailability and mobility of heavy metals in 
soils due to their stabilization from off-site transport with the help of plants [13]. Phytostabilization can 
occur in three ways: (a) Phytostabilization in the root zone: Proteins and enzymes produced by the plant 
can exude into the rhizosphere by the roots. These plants target contaminants in the surrounding soil, 
leading to precipitation or immobilization of the contaminants in the root zone; (b) Phytostabilization 
on the root membranes: Proteins and enzymes directly associated with the root cell walls can bind and 
stabilize the contaminant on the exterior surfaces of the root membranes, which prevents the 
contaminant from entering into the plant itself; and (c) Phytostabilization in the root cells: Proteins and 
enzymes are also present on root cell walls that can facilitate the transport of contaminants across the 
root membranes. Upon up take, these contaminants can be sequestered into the vacuole of the root cells, 
preventing further translocation to the shoots (Fig 1.C) [1]. 

 
Rhizofiltration  

Rhizofiltration is the adsorption onto plant roots or absorption into plant roots of contaminants 
that are in solution surrounding the root zone (rhizosphere). Rhizofiltration is used to decontaminate 
groundwater. Plants are grown in greenhouses in water instead of soil. Contaminated water from the site 
is used to acclimatize the plants to the environment [17].  

 
Phytodegradation  

Phytodegradation which is also known as phyto-transformation is the breakdown of contaminants 
taken up by plants through metabolic processes within the plant, or the breakdown of contaminants 
surrounding the plant through the effect of enzymes produced by the plants. Plants are able to produce 
enzymes that catalyze and accelerate degradation. Hence, organic pollutants are broken down into 
simpler molecular forms and are incorporated into plant tissues to aid plant growth (Fig 2.D) [18]. 
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Fig 1: Phytoremediation technology A: Uptake mechanisms [13] B: Phytoaccumulation of 
inorganics C: Phytostabilizations in inorganics (or organics) D: Phytodegradation of organics E: 
Rhizodegration of organics F: phytovolatilization of organics (or inoorganics) [8] 

 

 
Fig 2: Schematic of the rhiosphere, showing the various exudates and how they can influence 

abiotic factors and mechnamisms in the soil solution interface. Legends: OC=organic carbon, A-= 
aninon, L-= ligand, pe= redox potential [16] 

 
 

Rhizodegradation  

Rhizodegradation is considered as purification of polluted waters due to absorption, 
concentrating, and precipitation of metals by plant roots (Fig 2.E). Plants maybe exploited for use in 
hydroponic installations and as filters in constructed water logged sites. These complex ecosystems of 
microorganisms, and plants equally acting as biogeochemical filters can successfully eliminate the 
contaminants from sewage [13]. 

 
Phytovolatilization (Phytoevaporation) 

Phytoevaporation or the uptake of pollutants from soil by plants, and their conversion to volatile 
form and subsequent release into the atmosphere can be applied for organic pollutants and some heavy 
metals i.e. Se and Hg (Fig 2.F). The use is restricted by the fact that the process does not fix the 
contaminant completely; only transfers’ pollutants from soil to atmosphere from where it can be 
redeposited [13]. 

APPLICATIONS OF PHYTOREMEDIATION IN THE WORLD 

Because of page limitation at the manucript, I give some famous projects in there. As we known 
that Chernobyl Nuclear Plant Reactor 4 in the Ukraine caused severe radioactive contamination in 1986. 
Phytoremediation by Brassica juncea & B. carinata has been applied in this contaminated area. 
Phytoremediation of explosives contaminated ground water in US Army sites (Super fund sites) has 
been remediated by Aquatic plants. Pariyej reservoir, Gujarat, which are “Wetland of International 
Importance”, to as certain the degree of heavy metal contamination aquatic macrophytes used as 
biomonitors [19]. In China, A two-year phytoremediation project of soil contaminated with As, Cd, and 
Pb was conducted. Results show that As, Cd, and Pb concentrations in the soil decreased to levels below 
the national standards. The total cost of phytoremediation was US$ 37.7/m3,whichwas lower than those 
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of most technologies reported in literature. A site in Italy utilized since the 1960's for production of 
chlorinated solvents and phenol-based compounds has been remediated as a pilot application by local 
"black poplar" (Populus Nigra) [20]. 
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Türkiye’deki Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinden 
Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonu ve Bu Emisyonu Azaltılması için 

Biyogaz Önerisi 
 

Zehra Şapçı Ayas 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak. Çevre Müh. Böl,. Van, 65080 

 ÖZET 

Mevcut oranlarda ya da daha yüksek sera gazı emisyonları (SGEler), daha fazla ısınmaya neden 
olmuş ve büyük olasılıkla 21. yüzyılda küresel iklim sisteminde 20. yüzyılda gözlemlenenlerden daha 
fazla değişiklik meydana getirmiştir (IPCC, 2007). En önemli SGE'ler karbon dioksit (CO2), metan 
(CH4) ve azot oksit (N2O) olup CH4 ve N2O sırasıyla CO2'den 25 ve 298 kat fazla küresel ısınma 
potansiyeline sahiptir (Signor and Cerri, 2013). Taşımacılık ve fosil yakıtların yakılması, genellikle sera 
gazı emisyonlarının ve iklim değişikliğinin başlıca katkısı olarak görülmekle birlikte, hayvancılık 
sektörünün önemli rolünü vurgulanmıştır (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2006). 
Çiftlikteki ana sera gazı emisyonları, sığır, koyun ve keçi gibi ruminant hayvanların sindirim sürecinin 
doğal bir parçası olan enterik fermantasyonundan gelip CH4 emisyonu üretir. Gübre emisyonları, 
gübrenin besin kompozisyonu ile ilişkilidir (Eurostat Statistics Explained. 2015). Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü'ne (2017) göre; sığır işletmesinin toplam sayısı 1,461,413, küçük geviş getiren işletme sayısı 
472,570 dir. İşletmelerden gelen gübreler, eğer düzgün bir şekilde giderilmezse büyük bir sorun olabilir. 
Gübreden yararlanmanın en iyi yolu, biyogaz üretmektir, çünkü gübreden biyogaz üretimi karbon ayak 
izini azaltabilir. Bu çalışmada, 2002-2017 yılları arasında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 
gübresinden SGE lerin indirgenme potansiyelini bulmak için bu hayvanların ıslak atık miktarları hayvan 
sayısına bağlı olarak hesaplanmıştır (http://www.enerji.gov.tr). Bu hayvanların ıslak atık miktarı 
2002'de 58,096,130 ton/yıl, 2017'de 84,541,091 ton/yıl olarak bulunmuştur. Hayvan atıklarından elde 
edilecek biyogaz miktarı bu veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Miktarlar, 2002 yılı için 2,364,525,490 
m3/yıl biyogaz ve 2017 yılı için 3,413,872,877 m3/yıl biyogaz olarak bulunmuştur. Bu değerler, ayrıca, 
2002'den 2017'ye kadar, büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılıktan kaynaklanan SGE larının 
yaklaşık %44 oranında arttığını göstermiştir. Gübreden üretilen biyogazın, büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarının azaltılması için önerilebilecek bir yöntem 
olduğunu göstermiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: sera gazı, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, biyogaz 
 

Greenhouse Gas Emissions from Cattle and Small Ruminant 
Breeding in Turkey and Biogas Proposal for this Emission 

Reduction 
 

 ABSTRACT 

Continued greenhouse gas (GHG) emissions at or above current rates has caused further warming 
and induced many changes in the global climate system during the 21st century that would very likely 
be larger than those observed during the 20th century [1]. The most important GHGs are carbon dioxide 
(CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), with CH4 and N2O presenting global warming potentials 
25 and 298 times higher than CO2, respectively [2]. Although transportation and the burning of fossil 
fuels have typically been regarded as the chief contributors to GHG emissions and climate change, 
highlighted the substantial role of the farm animal production sector [3]. The main GHG emissions in 
the farm are coming from enteric fermentation by ruminant animals such as cattle, sheep and goats, 
which produce CH4 emissions; enteric fermentation is a natural part of the digestive process for many 
ruminants. The emissions from manure have related nutrient composition of manure [4]. According to 
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General Directorate of Food and Control [5] in Turkey; total number of cattle enterprise is 1,461,413, 
total number of small ruminant enterprise is 472,570. Manures from the enterprise could be a major 
problem, if they do not be utilized properly. The best way to utilize manure is to produce biogas, because 
biogas production from manure could reduce the carbon footprint. In this study, between 2002-2017, to 
find reduction potential of GHGs from manure of cattle breeding and small ruminate breeding, the 
amount of wet waste of these animals is calculated regarding animal amount [6]. The amount of wet 
waste of these animals is found as 58,096,130 ton/year in 2002 and about 84,541,091 ton/year in 2017. 
Biogas amount which will be obtained from animal waste was calculated by using the number of these. 
The amounts were calculated as 2,364,525,490 m3/year biogas for 2002 and 3,413,872,877 m3/year 
biogas for 2017. These values are also indicating that from 2002 to 2017, GHG emissions from cattle 
breeding and small ruminate was increased about 44%. Biogas produced from manure is a viable method 
to reduce emissions from agricultural activities.  

 
Keywords: greenhouse gas, cattle breeding, small ruminate breeding, biogas 
 

INTRODUCTION 

Animal husbandry cause emissions of ammonia (NH3), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). 
NH3 emissions play an important role in the decline of biodiversity and dying of forests. Critical loads 
are exceeded in many parts of Europe. Negotiations within the UN ECE-countries aim at controlling 
NH3 emissions. CH4 and N2O are GHGs and contribute to global warming. The Kyoto Protocol requires 
EU GHG emissions to be reduced by 8% below 1990 level by the year 2008–2012 [7]. Although 
transportation and the burning of fossil fuels have typically been regarded as the chief contributors to 
GHG emissions and climate change, highlighted the substantial role of the farm animal production sector 
[3]. The main GHG emissions in the farm are coming from enteric fermentation by ruminant animals 
such as cattle, sheep and goats, which produce CH4 emissions; enteric fermentation is a natural part of 
the digestive process for many ruminants. [4]. 

Cattle breeding takes the leading role in the world and in Turkey as far as livestock breeding is 
considered. The great majority of milk production comes from cattle relative to other livestock animals. 
Among EU countries, France, Germany and England have the biggest numbers of cattle. Turkey ranks 
after France when compared to the EU countries [8]. Environmentally friendly manure management 
must aim at reducing NH3, N2O, CH4 and odour emissions. Several manure treatment options offer 
promising potentials to fulfil these requirements [7]. In recent years, increased attention has been 
focused on solutions aimed at mitigating nutrient losses and emissions of greenhouse gases from it, and 
one of these strategies entails anaerobic digestion of it. The digestion produce methane and carbon 
dioxide (i.e., biogas), that can be used to produce heat or electricity [9]. It is mostly used to generate 
electricity and heat both for urban and rural areas. The animal wastes are deposited and energy costs are 
reduced by producing biogas in the agricultural enterprises [10]. 

Manures from the enterprise could be a major problem in Turkey, if they do not be utilized 
properly. The best way to utilize manure is to produce biogas, because biogas production from manure 
could reduce the carbon footprint. In this study, between 2002-2017, reduction potential of GHGs from 
manure of cattle breeding and small ruminate breeding in Turkey was investigated. 

MATERIALS AND METHODS 

Conditions in Turkey are favourable for animal husbandry. Traditionally most farmers raise a few 
cattle, some small ruminants and poultry to meet their domestic needs [11]. In this study, between 2002-
2017, to find reduction potential of GHGs from manure of cattle breeding and small ruminate breeding, 
the amount of wet waste of these animals is calculated regarding animal amount [6]. The numbers of 
cattle breeding and small ruminate breeding were obtain from  General Directorate of Food and Control 
in Turkey [5]. Amount of daily produced manure varies according to animal species [6]. In addition, the 
manure composition varies with a number of factors, including animal type bedding, ration, 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

143 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

storage/handling, environmental conditions, and age of manure [12]. The numbers of these animals are 
presented in Table 1 and Table 2.  

In literature, one of calculation about the waste amount, 10–20 kg/day (wet) waste yield can be 
considered for the cattle, 5% and 6% of body weight per day may be based on the amount of waste. In 
the same way, 2 kg (wet)/day or 4–5% body weight per day can be considered as waste production for 
sheep and goat [13]. In another approach; 1 cattle 3.6 kg/ ear wet fertilizer, 1 small cattle 0.7 
ton/year wet. Starting from these values; 1 ton cattle fertilizer 33 m3/year biogas, 1 ton sheep 
fertilizer 58 m3 / year biogas can be produced [6]. Regarding this information, the total amount 
of manure that can be produced by the animals per year was calculated. Considering this manure 
value, total biogas production potentials, which give information about GHG emissions from 
these animals, was determined (Table 3).   

Table 1. The numbers of cattle and bufalo from 2002 to 2017 

Year  Cattle Buffalo Total 
2002 9,803,498 121,077 9,924,575 
2003 9,788,102 113,356 9,901,458 
2004 10,069,346 103,900 10,173,246 
2005 10,526,440 104,965 10,631,405 
2006 10,871,364 100,516 10,971,880 
2007 11,036,753 84,705 11,121,458 
2008 10,859,942 86,297 10,946,239 
2009 10,723,958 87,207 10,811,165 
2010 11,369,800 84,726 11,454,526 
2011 12,386,337 97,632 12,483,969 
2012 13,914,912 107,435 14,022,347 
2013 14,415,257 117,591 14,532,848 
2014 14,223,109 122,114 14,345,223 
2015 13,994,071 133,766 14,127,837 
2016 14,080,155 142,073 14,222,228 
2017 14,659,278 157,457 14,816,735 

Source: Prepared by authors using General Directorate of Food and Control in Turkey data base. 
(Retrieved: 2017) 
 

Table 2. The numbers of sheep and goat from 2002 to 2017 

Year  Sheep Goat Total 
2002 25,173,706 6,780,094 31,953,800 
2003 25,431,539 6,771,675 32,203,214 
2004 25,201,155 6,609,937 31,811,092 
2005 25,304,325 6,517,464 31,821,789 
2006 25,616,912 6,643,294 32,260,206 
2007 25,475,293 6,286,358 31,761,651 
2008 23,974,591 5,593,561 29,568,152 
2009 21,749,508 5,128,285 26,877,793 
2010 23,089,691 6,293,233 29,382,924 
2011 25,031,565 7,277,953 32,309,518 
2012 27,425,233 8,357,286 35,782,519 
2013 29,284,247 9,225,548 38,509,795 
2014 31,140,244 10,344,936 41,485,180 
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2015 31,507,934 10,416,166 41,924,100 
2016 30,983,933 10,345,299 41,329,232 
2017 33,562,045 11,010,590 44,572,635 

Source: Prepared by authors using General Directorate of Food and Control in Turkey data base. 
(Retrieved: 2017) 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

According to General Directorate of Food and Control in Turkey; total number of cattle enterprise is 
1,461,413, total number of small ruminant enterprise is 472,570 [5]. Table 1 shows that the biggest 
number of the cattle breeding is cattle (approximately 99%) than buffalo between 2002 and 2017. The 
total amount of  the cattle breeding from 2002 to 2017 period increased approximately 50%. Table 2 
indicates that the biggest increase in number of sheep and goats (small ruminate breeding) is for sheep 
in 2008 (81%), for goat in 2016 (25%). As for the total number of sheep and goats during the 2002-2017 
period, 78% of them are sheep, 22% are goat. The total amount of  small ruminate breeding (sheep and 
goat) from 2002 to 2017 period increased approximately 40%.  

After calculation of the manure amount of the animals, theoretical biogas potential for the animal 
types was determined from 2002 to 2017 (Table 3). As expected from animal manure potentials, cattle 
breeding was the highest biogas potential whole investigated years (Table 3). Due to increasing the 
animal numbers from 2002 to 2017, theoretical biogas potential was increased from 2.364.525.490 
m3/year biogas to 3.413.872.877 m3/year biogas (Fig 1). The study showed that  biogas from only cattle 
breeding and small animal breeding in 2017 was 1.049.347.387 m3 more than in 2002. This value 
indicated that last 15 years, GHG emissions from agricultural activity is increased. 

 

Table 3. Total manure production levels and theoretical biogas potential in Turkey  

Year  
ton/year wet manure m3/year biogas 

Cattle breeding Small ruminate 
breeding Cattle breeding Small ruminate 

breeding 
2002 35.728.470 22.367.660 1.179.039.510 1.185.485.980 
2003 35.645.249 22.542.250 1.176.293.210 1.194.739.239 
2004 36.623.686 22.267.764 1.208.581.625 1.180.191.513 
2005 38.273.058 22.275.252 1.263.010.914 1.180.588.372 
2006 39.498.768 22.582.144 1.303.459.344 1.196.853.643 
2007 40.037.249 22.233.156 1.321.229.210 1.178.357.252 
2008 39.406.460 20.697.706 1.300.413.193 1.096.978.439 
2009 38.920.194 18.814.455 1.284.366.402    997.166.120 
2010 41.236.294 20.568.047 1.360.797.689 1.090.106.480 
2011 44.942.288 22.616.663 1.483.095.517 1.198.683.118 
2012 50.480.449 25.047.763 1.665.854.824 1.327.531.455 
2013 52.318.253 26.956.857 1.726.502.342 1.428.713.395 
2014 51.642.803 29.039.626 1.704.212.492 1.539.100.178 
2015 50.860.213 29.346.870 1.678.387.036 1.555.384.110 
2016 51.200.021 28.930.462 1.689.600.686 1.533.314.507 
2017 53.340.246 31.200.845 1.760.228.118 1.653.644.759 

 
 
GHG emissions from manure to the atmosphere must be reduced as far as possible. The best way 

to utilize manure is to produce biogas, because biogas production from manure could reduce the carbon 
footprint [14]. Anaerobic digestion is a manure treatment that offers very good environmental benefits 
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such as not only reducing GHG emissions but also producing energy. It can therefore be recommended 
for implementation on commercial farms. 

 

REFERANSLAR 

[1] IPCC, 2007 

[2] D. Signor & C. E. P. Cerri (2013). Nitrous oxide emissions in agricultural soils: a 
review. e-ISSN 1983-4063 - www.agro.ufg.br/pat - Pesq. Agropec. Trop., Goiânia, v. 
43, n. 3, p. 322-338, jul./set. 2013. 

[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Livestock a Major 
Threat to the Environment: Remedies Urgently Needed. 2006. [[accessed 23 October 
2007]]. Available: http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html. 

[4] Eurostat Statistics Explained. 2015. Agriculture - greenhouse gas emission statistics. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture_-
_greenhouse_gas_emission_statistics. 

[5] General Directorate of Food and Control (2017). 
http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/GKGM.pdf 

[6] Webmail-1: 
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2FHay
vansal+Kaynaklardan+Elde+Edilebilecek+Ortalama+G%C3%BCbre+ve+Biyogaz+Mi
ktarlar%C4%B1.pdf 

[7] B. Amon, V. Kryvoruchko, T. Amon, S. Zechmeister-Boltenstern (2006). Methane, 
nitrous oxide and ammonia emissions during storage and after application of dairy cattle 
slurry and influence of slurry treatment. Agriculture, Ecosystems and Environment 112, 
153–162. 

[8] Gül, M., H. Yilmaz, S. Akkoyun, O. Parlakay, M. E. Bilgili, Y. Vurarak, H. Hizli аnd N. 
Kiliçalp, 2016. General information on dairy cattle enterprise and animal welfare in East 
Mediterranean Region. Bulg. J. Agric. Sci., 22 (Suppl. 1): 133–139 

[9] Maria M. Estevez, Zehra Sapci, Roar Linjordet, Anna Schnürer, John Morken (2014). 
Semi-continuous anaerobic co-digestion of cow manure and steam-exploded Salix with 
recirculation of liquid digestate. Journal of Environmental Management 136, 9-15. 

[10] Ayhan A., (2016). Biogas potential from animal waste of Marmara Region-Turkey 
Agronomy Research 14(3), 650–660, 2016. 

[11] Webmail -2 : 
http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/counprof/PDF%20files/Turkey.pdf 

[12] Peters, J., Combs, S., Hoskins, B., Jarman, J., Kovar, J.L., Watson, M., Wolf, A., 
Wolf, N. 2003. Recommeded methods of manure analysis. Asa-cssa-sssa annual meeting 
abstracts. CD-ROM. MADISON, WI. 

[13] A. Onurbaş Avcioğlu, U.Türker, 2012. Status and potential of biogas energy from 
animal wastes in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 16, Issue 
3, April 2012, Pages 1557-1561. 

[14] John Morken, Zehra Sapci (2013). Importance of manure management. Global 
Conference of Environmental Studies (CENVISU), 24_ 27 April 2013, Antalya. 

  

https://imeset.org/
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2FHayvansal+Kaynaklardan+Elde+Edilebilecek+Ortalama+G%C3%BCbre+ve+Biyogaz+Miktarlar%C4%B1.pdf
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2FHayvansal+Kaynaklardan+Elde+Edilebilecek+Ortalama+G%C3%BCbre+ve+Biyogaz+Miktarlar%C4%B1.pdf
http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2FHayvansal+Kaynaklardan+Elde+Edilebilecek+Ortalama+G%C3%BCbre+ve+Biyogaz+Miktarlar%C4%B1.pdf
http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/counprof/PDF%20files/Turkey.pdf


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

146 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

Bazı Kanser Türlerinde Prolidazın Önemi 
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Amaç: Bu araştırmada, bazı kanser türlerinde prolidaz enzim aktivitesinin değişimi ile ilgili bazı 
literatür bilgilerinden yararlanılarak prolidaz enzimine klinik olarak yeni yaklaşımlar sergilenerek bazı 
yorumlar yapılmıştır. Prolidaz, kolajen biyosentezin kilit rol oynayan bir enzimdir,  aynı zamanda, 
karboksil terminal pozisyonda prolin ya da hidroksiprolini kapsayan imidodipeptidlerin ve 
imidotripeptidlerin peptid bağını hidrolize eder. Prolidaz, hücre içinde, prokollojen, kollojen, prolin ve 
hidroksiprolin içeren proteinlerin katabolizmasında rol oynar. Prolidaz, hücre içi protein yıkımının son 
basamağında, özellikle yüksek miktarda prolin içeren prokollajenin yıkımı aşamasında da rol 
oynamaktadır. Prolidaz enzimi için substrat kaynağı kollajen olup imminopeptidler kollajenin yıkımının 
son basamağında ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda prolidaz enzimi; intestinal mukoza, böbrek, 
karaciğer, beyin, kalp, uterus, timus, eritrositler, lökositler, fibroblastlar ve plazma gibi pek çok dokuda 
bulunmaktadır. Günümüzde birçok hastalığın teşhisinde kanser türlerinde prolidaz enzimin önemli 
olabileceği düşünülmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: Kanser, Prolidaz, Enzim 

GİRİŞ: Günümüzde Tıp da gelişen teknolojiye (Erken Tanı  ve Tedavi) imkanlarına rağmen 
kanser hastalıkları ve yakalanma sıklığı da giderek artmaktadır. Günümüzde kanser hastalıklarının % 
60’ının tedavi edildiği, ancak halk tarafından kanserin ölümcül olduğu algısının daha yaygın olduğu 
onkoloklar tarafından belirtilmektedir. Türkiye’de 350-400 arasında  onkoloji  uzmanına karşılık, 
gelişmiş ülkelerde bu sayının 800’ün üzerinde olması, ayrıca da onkoloji merkezlerinin yeterli düzeye 
çıkmamış olmasının da bu algıda önemli rol oynadığını da söylemektedirler. Ülkemizde Sağlık 
Bakanlığı verilerine göre yıllık kanser görülme sıklığı, erkeklerde 100binde 280 kadınlarda ise 100bind 
172 olduğu belirtilmiştir. Yine yapılan bir değerlendirmede Türkiye’de her 2,5dk da bir kişiye kanser 
teşhisi konduğunu da göstermektedir.  

Ülkemizde özellikle Çernobil Nükleer Santral Kazasından sonra yapılan açıklamalarda etkisinin 
10-20 yıl sonra ortaya çıkacağı, o tarihteki bilim insanları tarafından belirtilmişti. Günümüzde artan 
kanserli insan sayısındaki artış bir nevi bu tespiti doğrular niteliktedir. Toplumumuzda kanser çok 
konuşulmasına rağmen iyi bilinmediği ve bu nedenle de iyileşme algısının da ülkemizde oldukça düşük 
olduğudur.  

Türkiye’de kanser görülme sıklığı ve çeşitlerine baktığımızda erkeklerde (akciğer, prostat kanseri 
ve mesane kanseri ) ve kadınlarda (meme kanseri, tiroid kanseri ve kolorektal) göre farlı türlerde 
kanserin olduğunu, bölgesel olarak görülen kanser türünde ise hem erkek hem de kadınlara da beslenme 
alışkanlıklarına nitrat ve nitritde zengin gıdalar, tütsülenmiş, kurutulmuş, tuzlu gıdalardan dolayı da 
mide kanserinin oldukça yaygın bir şekilde görüldüğü yine uzmanlarımız tarafından belirtilmiştir. 
Günümüzde hem ülkemizde hem de globalleşen dünya da insanların, çevresel faktörlerden etkilenmesi, 
modern yaşam, kalabalık şehir stresi ve hepsinden önemlisi doğal yaşam ve doğal besinlerden 
uzaklaşması toplumlardaki kansere yakalanma risklerini beraberinde getirmiştir.  

İnsanlık için tüm bu olumsuz gelişmeler yaşanırken umutsuzluğa kapılmak, insanın doğasına 
aykırıdır. Bu nedenle de gelişen tıp teknolojisi ile birlikte kanser ve diğer hastalıklarla da insanoğlunun 
savaşı hızla devam etmektedir. Yeni yöntemler keşfedildikçe de kanserlerin iyileşme oranları da her ne 
kadar istenilen seviyede olmasa da gün geçtikçe artış göstermektedir. Gerek cerrahi sonrası gerekse de 
ilave tedavilerle bazı kanser türleri de tam iyileşme, yaşam sürelerinde uzama ve şikayetlerde azalma 
sağlanabilmektedir.  
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Önemli olan kansere yakalanmadan, tedbir alabilmek (erken tanı), yaşam koşullarını 
değiştirebilmek (beslenme, sigara, alkol, stresten uzak durmak, hava kirliliği, radyasyon vb), virüs, 
bakteri, genetik olarak risk taşıyorsak, vb etmenlerden dolayı sağlık kontrollerini düzenli yaptırmak, bu 
gibi örnekleri daha arttırabiliriz. (Türk onkoloji Vakfı, Türk Kanser Vakfı) 

Kanser günümüzün vebası olarak kabul edilmekte ve yok sayamayacağımız bir gerçek bu 
nedenledir ki burada erken tanı oldukça önem arz etmektedir. Hepimizin bildiği gibi kanser teşhisinde 
kesin tanı histopatolojik incelemelerle konulmaktadır. Histopatolojik inceleme için kanser şüphesi olan 
bölgelerden biyopsi alınması gerekmektedir ve bu da hasta açısından biyopsi örneğinin alınacağı 
bölgeye göre çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.  Ayrıca da operasyon sonrası da çeşitli 
komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. (1,2,3) 

Son yıllarda kanser teşhisinde tümör belirleyiciler (TB) adı verilen biyolojik ajanlar kullanılmaya 
başlanmıştır. Örneğin; CEA, Afp, Sialik Asit, Prostatik Asit Fosfataz, Onkofötal Protein, CA125, CA72-
4, Fukozlar, MCA vb. (4,5,6,7,8).  Bu maddeler normalde hiç bulunmazlar veya kanser aktivitesinde 
ortaya çıkarlar ya da az miktarda dokularda bulunurlar, kanserli hastalarda dejenerasyona göre miktarları 
artar veya azalırlar. Kanserli doku organizmadan uzaklaştırılınca bu maddeler normal seviyelere 
dönerler. Nüks olunca yine bu maddelerin miktarlarında değişiklikler olur (5,9).  İşte bu maddelerin 
serum, doku ve organizmanın çeşitli sıvılarındaki miktarları ölçülerek kanser hakkında karar 
verilebilmektedir (5,7,9).  

Ayrıca Biyomedikal mühendisliğindeki gelişmeler sayesinde ve chip, bilgisayar, işlemci, 
teknolojisindeki gelişmelerle birlikte kanser teşhisinde ve tedavisinde de oldukça önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. Bu gelişmeler ışığında kanserli hastaların gerek tanı öncesi çekilen zorlukları, gerekse 
de tanı sonrası hasta şikayetlerini en aza indirebilmek ve de daha ekonomik olarak müdahale şansını 
yakalamak açısından oldukça önemlidir. Ayrıca geliştirilen teknolojiler sayesine ülkemizin dışı 
bağımlılığını en aza indirme açısından da oldukça önemlidir.  

Tüm bunların ışığında bizde çalışmamız da,  bazı kanser türlerinde prolidaz enzim aktivitesinin 
değişimi ile ilgili bazı literatür bilgilerinden yararlanılarak prolidaz enzimine klinik olarak yeni 
yaklaşımlar sergilenerek bazı yorumlar yapılmıştır. Günümüzde birçok hastalığın teşhisinde kanser 
türlerinde prolidaz enzimin önemli olabileceği düşünülmektedir. 

 
Prolidaz  
 
Prolidaz Nedir?  

Hidrolazlar çesitli bağların hidrolizini kataliz ederler. Bu bağlar; C-O, C-N, C-C ve fosforik 
anhidrit bağını da içeren bazı bazlardır. Prolidaz enzimi karboksil terminal pozisyondaki prolin veya 
hidroksiprolin içeren dipeptitlerin hidrolizini katalizler. Prolidazın bütün biyolojik fonksiyonunun prolin 
döngüsüyle beraber kollajen dejenerasyon ürünleri ve diğer Xaa–Pro dipeptidlerin metabolizması 
olduğuna inanılmaktadır. Prolidaz, C-terminalinde amino asidi prolin veya hidroksiprolin olan 
dipeptidleri hücre icinde hidroliz eder. Prolin yeniden döngüye girer ve yeni protein sentezinde 
kullanılırken hidroksiprolin idrarla atılmaktadır. Kollajen yapısındaki amino asitlerin yaklasık % 25’ini 
prolin ve hidroksiprolin oluşturduğundan, prolidaz kollajen yıkımında önemli rol oynamaktadır. 
Prolidaz, hücre içi protein yıkımının son basamağında, özellikle yüksek miktarda prolin içeren 
prokollajenin yıkımı aşamasında rol oynamaktadır. Enzim için substrat kaynağı kollajen olup 
imminopeptidler kollajenin yıkımının son basamağında ortaya çıkmaktadır.(10,11) 
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Amid bağlarının vurgulanan dipeptid de gly-pro'yı içeren prolidaz reaksiyonu 
 
Prolidazın keşfi ve bulunduğu yerler: 
 
Bergman ve Fruton, bilinen dipeptidazlardan farklı olarak glisin-prolini hidrolize eden bir 

enzimi 1937 yılında tanımlamışlardır. Bu enzim Prolidaz olarak isimlendirilmiş ve birçok hayvan 
dokusunda varlığı gösterilmiştir. Kollojen özellikle bağ dokusunda olmak üzere çoğu dokuda bol 
miktarda bulunur. Prolidaz, Kollajen metabolizmasında, yeni matriks oluşumunda ve hücre 
büyümesinde rol alır. Kollajen yapısındaki amino asitlerin çoğu prolin ve hidroksiprolinden oluşur. 
Kollajen esansiyel prolin rezervuarıdır. Hem prolidazın hem de kollajenin geniş doku dağılımı, bu 
enzimin birçok klinik durumla ilişkili olduğunu düşündürmüştür.(10,11) 

Prolidaz Enzim Aktivitesinin Ölçüm Yöntemleri: 

Prolidaz enzim aktivitesi ölçüm yöntemi için en sık olarak Chinard (11) tarafından 
tanımlanan Ninhidrin rxn kullanılmaktadır. Bu rxn daha sonra çeşitli araştırıcılar tarafından 
geliştirilmiştir. Bu yöntemde 1.Aşama:Enzim, MnCl2 ile 2 saat pre-inkübasyon yapılıp aktive edilir 
, 2. Aşama: Gly-Pro substratı ile (Km = 2.9 mM) 30 dakika inkübe edilir , 3.Aşama:Açığa çıkan 
prolin miktarı ölçülerek (Ninhidrin rxn) enzim aktivitesi hesaplanır. (11,13,14) 

Prolidaz aktivitesi, serum, plazma , eritrosit ve lökositlerde amniyon sıvısında intestinal 
mukoza, böbrek, karaciğer, beyin, kalp, uterus ve timus gibi çeşitli dokularda gösterilmiştir.(12) 

Prolidaz aktivitesinin ölçümünde Chinard’ın modifiye edilmiş yöntemleri kullanılmaya 
başlanmıştır. Çünkü bu optimizasyonla pre-inkübasyon süresinin kısaltıldığ, çökelmenin ortadan 
kaldırıldığ, TCA eklenmesi ile ortamın asit e kaydırılarak enzim inaktivasyonunun sağlandığı, aynı 
ph daki ninhidrin eklenerek, işlemlerin tek tüpte sağlanmasının da zaman açısından oldukça önem 
taşımasıdır. Ayrıca ortamda fizyolojik olarak bulunan ve açığa çıkan  prolin’inde enzimin  
inhibisyonda önemli rol oynadığının da göz önünde bulundurulması gerektiği, dolayısı ile zamana 
bağlı olarak enzim aktivitesinde  (enzim tarafından GLY-PRO Substratının parçalanması ile açığa 
çıkan prolin’in inhibitör etkisi ile) düşüş olduğu da görülmüştür. (15,16,17,18,19)  

Son yıllarda yapılan araştırmalarda Prolidazın dokulardaki saptanabilirlik özelliğinin kolay 
ve ekonomik olması ile birlikte eksikliği ile ortaya çıkan,  tanısı  konulan hastalıklar da mevcuttur 
(eritrosit, lökosit, deri kültür fibroblastlarında prolidaz  aktivitesi ölçümü ile tanı konulması). 
Eksikliğinde yaraların iyileşmemesi gibi.  Özellikle kanser hastalarında organ doku ve vücut 
sıvılarındaki miktarına bakılarak tanı konulmasında yardımcı ve önemli bir faktör olacağı da 
görülmektedir. 
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Prolidaz’ın Kanser ile ilişkisi: 

Günümüzde yapılan bir çok araştırmada kanserli hastaların incelenen çeşitli dokularında 
prolidaz enzim düzeylerinin , ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Prolidaz aktivitesindeki sapmalar, 
kanserlerde ve fibrozis ile karakterize birçok durumda yararlı bir belirteç olabilir. Prolin prodrug 
kullanımı (Anti-kanser ted.) topikal ve parenteral uygulama (PD), Proflaktik ve post-exposure 
tedavi, Rekombinant mikrobial Prolidaz kullanımı ile ilgili çalışmalar da örnek verilebilir. (15) 
Bunların dışında yine Bipolar Disorder, Meme Ca, Akciğer Ca, Endometrial Ca, Melanoma, 
Talassemia majör, H.pylori, KOAH,  Asthma, Kardiyomiyopati, Osteoartrit, Kronik Pankreatit, 
Karaciğer hastalıkları ve Hipertansiyon gibi hastalıklarda Prolidaz aktivitesi incelenmesi yönünde 
artış göstermektedir.(15, 16,17,18,19) 

Bu hastalıkların ve özellikle kanser türlerinin tanısında Prolidaz’ın ölçülmesi ile ilgili yapılan 
çalışmalara bakacak olursak; 

Akut hemorajik inmeli hastalarda serum prolidaz enzim aktivitesi ve oksidatif stres 
seviyeleri; 

İskemik ve hemorajik inmeli hastalarda oksidatif hasarın sekonder beyin hasarına katkıda 
bulunduğu gösterilmiştir. Kollajen, hücre dışı matrisin önemli bir bileşenidir ve prolidaz kollajen 
sentezinde rol oynar. Bu çalışmanın amacı, akut hemorajik inmeli hastalarda serum prolidaz 
aktivitesi, nitrik oksit (NO) seviyeleri, toplam antioksidan kapasite (TAC) ve total oksidan statusu 
(TOS) değerlerini değerlendirmektir.  

 Akut hemorajik inmeli hastalar cinsiyete göre ayrıldığında, serum prolidaz enzim aktivitesi, 
NO seviyeleri, TAC seviyeleri, TOS seviyeleri ve OSI değerleri (tümü, p0.05) açısından dişiler ve 
erkekler arasında fark görülmedi. Sonuçlar. Çalışmadan elde edilen bulgular, akut hemorajik inmeli 
hastalarda kontrollerle karşılaştırıldığında artmış oksidatif stres seviyeleri, azalmış antioksidan 
düzeyleri ve artmış prolidaz enzim aktivitesi arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. Akut 
hemorajik inmeli hastalarda oksidatif stres üzerine mekanik yolları aydınlatmak için daha fazla 
çalışma gerekmektedir.(20.27.28.29.30) 

 Böbrek hücreli karsinomlu hastalarda serum prolidaz aktivitesi, oksidatif stres ve 
antioksidan enzim düzeyleri; 

 Prolidaz, matriks metalloproteinaz ailesinin bir üyesidir. Kollajen döngüsü, matris 
remodeling ve hücre büyümesinde hayati bir rol oynar. Reaktif oksijen türleri (ROS), kanserler de 
dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların patogenezinde rol oynar. Oksidatif stres tümör 
anjiyogenezisine neden olabilir ve kanserojen olabilir. Bununla birlikte, antioksidan kapasite ve 
çeşitli kanserler arasındaki ilişki, birçok klinik çalışmada araştırılmıştır. Çalışmamızda renal 
tümörlü hastalarda serum prolidaz aktivitesi, oksidatif stres ve antioksidan enzim düzeylerini 
belirlemek ve birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.(31,32,33) 

 Serum prolidaz aktivitesi ve MDA düzeyleri böbrek kanseri hastalarında kontrollerden daha 
yüksekti (hepsi, p <0.05), SOD, GSHPx ve GST düzeyleri anlamlı olarak düşüktü (p <0.05). Sonuç: 
Sonuçlarımız artmış prolidazın, artmış oksidatif stres ile, böbrek kanserinde antioksidan 
düzeylerinde azalmayla ilişkili olduğu sonucuna varmaktadır.(21,34,35)  

Benign prostat hiperplazisi olan hastalarda periferik mononükleer lökosit DNA hasarı, 
plazma prolidaz aktivitesi ve oksidatif durum; 

 Prolidaz, kollajen döngüsü, matriks yeniden şekillenmesi ve hücre büyümesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. İyi huylu prostatik hiperplazi (BPH) artmış hücre dışı matriks birikimi ile ilişkili 
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olabilir. Bu nedenle, bu çalışma BPH'li hastalarda plazma prolidaz aktivitesi, oksidatif durum ve 
periferik mononükleer lökosit DNA hasarını araştırmak üzere tasarlanmıştır.(36,37) 

 Sonuçlarımız, BPH'nin artmış oksidatif stres ile ilişkili olabileceğini ve ayrıca plazma 
prolidaz aktivitesinin arttığını göstermiştir. Artan prolidaz aktivitesi, etyopatogenezis ve / veya BPH 
progresyonunda önemli bir rol oynayabilir.(22,38,39) 

 Hiperbarik Oksijen İle Tedavi Edilen Olgularda Prolidaz Enzim Seviyeleri; 

 Değişik yara tiplerinde iyileşme hızı farklılık göstermesine rağmen, genel olarak kronik yara, 
30 gün içinde iyileşmeyen yara olarak tarif edilir. İyileşmeyen yaralarda, hipoksi, iskemi ve 
çoğunlukla sonradan eklenen enfeksiyon, sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Yara iyileşmesine 
etkisi : Yaralanmış doku hipoksiktir, parsiyel oksijen basıncı 5-15 mmHg' ye ve hatta daha düşük 
değerlere kadar düşebilir. Oysa yara, iyileşmesinde gerekli kollajenin fibroblastlarca sentezlenmesi 
için, minimum 30-40 mmHg parsiyel oksijen basıncı gereklidir. HBO2 ile doku oksijen parsiyel 
basıncının artırılması, fibroblastik aktivite artışı ve kollajen matriks birikimine yol açar. Hipoksi ise 
angioneogenesis uyarır. Böylece günde 2-4 saat süreyle uygulanacak HBO2, kollajen matriks 
birimini sağlarken, 20-22 saatlik hipoksinin angiogenesisi uyarıcı etkisiyle de damarsal gelişim olur 
(23,40,41). 

 Sonuç olarak;  

Kollajen yıkımı ve yıkımda rol alan prolidaz enzimi anlamlı olarak azalmıştır (p<0.001). 

HBO2 tedavi derinliği ve tedavi süresinin prolidaz enzimi ve kollajen yıkımı üzerindeki etkisi 
hususunda, optimal değerlerin ortaya konabilmesi için, değişik derinlik ve sürelerin kullanıldığı 
tedavi profillerinin uygulandığı farklı çalışmaların yapılmasına gerek vardır. (23,40,41) 

Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri; 

 Gebelikte görülen hipertansif bozukluklardan biri olan preeklampsi, tüm dünyada maternal 
ve fetal morbidite ile mortalitenin önemli nedenlerinden biridir (1). Preeklampsi gelişim sürecini 
aydınlatabilmek ve tanısını koyabilmek için şu ana kadar pek çok belirteç çalışılmış ve halen 
çalışılmaya devam edilmektedir.  

Ekstrasellüler matriks ve en önemli elemanı olan kollajen, plasentanın villöz yapısında önemli rol 
oynar (2). Prolidaz enzimi kollajen metabolizmasında görevli; eritrositler, lökositler, plazma, dermal 
fibroblastlar, böbrek, beyin, kalp, timüs ve uterusda  olduğu tespit edilmiş olan bir enzimdir (3). 
Literatürde preeklamptik gebelerde kollajen metabolizması üzerine etkisi olan prolidaz enzimini 
değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır.(24,42,43,44) 

 Çalışmada. Preeklampsi ve kontrol grubundaki anne yaşları arasında bir farklılık görülmediği. 
Preeklampsi grubunda sistolik tansiyon ve diyastolik tansiyon anlamlı olarak yüksek iken, USG’a 
göre belirlenmiş gestasyonel hafta ve fetus doğum ağırlığı anlamlı olarak düşük bulunduğu. 
Preeklampsi grubunda serum prolidaz düzeyleri (Ortalama±SD: 357±95 U/L) kontrol grubuna 
(Ortalama±SD: 484±135 U/L) göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Preeklampsi grubunda 
plasenta prolidaz düzeyleri (Ortalama±SD: 4661±1451 U/gr doku) kontrol grubuna (Ortalama±SD: 
3691±1094 U/gr doku) göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Ayrıca preeklampsi grubunda 
plasental prolidaz ve serum prolidaz seviyeleri arasında anlamlı düzeyde negatif bir korelasyon 
olduğu görüldüğü belirtilmiştir. (24,45,46) 

 Sonuç olarak, preeklampside plasentada artmış prolidaz seviyeleri, plasentada değişen 
kollajen turnover oranını desteklemektedir. Ancak prolidazın preeklamptik gebelerde gebelik 
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haftasına ve fetüs gelişimini nasıl etkilediğini gösteren ileri çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.(24,47) 

 Prolidazın Mutlak Aktivitesini Değerlendirmede Fotometrik Enzim Aktivitesi Ölçüm 
Metodunun Optimizasyonu; 

  Prolidaz, prolin içeren dipeptidlerin (X-Pro) peptid bağını koparan ve kollajen 
metabolizmasında yer alan önemli bir enzimdir. Prolidaz aktivitesi genellikle prolidaz tarafından 
açığa çıkarılan prolinin miktarının fotometrik olarak ölçüldüğü yöntemlerle belirlenir. Çalışmada 
amacımız, bu prolidaz aktivitesi ölçüm yönteminin mutlak aktiviteyi yansıtıp yansıtmadığını 
araştırmaktır. Yöntemdeki mangan iyonlarıyla yapılan aktivasyon işlemi, proteinlerin çöktürülmesi 
ve okuma basamakları incelenmiştir. 

 . Ortamda var olan ve prolidaz enzimi ile serbestleştirilen prolinin prolidaz enzimini inhibe 
edebileceği ve yöntemin analitik performansının etkilenebileceği gösterilmiştir. Sonuç olarak 
prolinin inhibisyonundan en az etkilenecek hale getirilen modifiye (optimize) prolidaz ölçüm 
metodunun mutlak aktiviteyi daha iyi yansıtabilecek bir yöntem olabileceği düşünülmektedir.(12) 

 Bu araştırmada prolidaz enzimi için laboratuvarlarda rutin bir testin olmayışı nedeni ile yeni 
bir bakış yeni bir test modeli kazanılabilirmi ve daha kısa sürede sonuç alınırmı amacı ile yapılmıştır. 
Günümüzde gelişen teknoloji ile bu soruna chip’ler  ve yeni yazılımlar sayesinde çözüm 
üretilebileceği kanısı her geçen gün daha artmaktadır.  

 Serum Prolidaz’ı Aktivitesinin Kemik Yapım-Yıkım İndeksi Olarak Değerlendirilmesi; 

 İlerleyen yaşla ve menopozal dönemin başlamasıyla birlikte kemik yapımında azalma 
oluştuğu, buna bağlı olarak osteoporotik kırıkların arttığı bilinmektedir. Menopozdan sonra 
osteoporozun ortaya çıktığı ve kemik yapşm-yıkımına ait biyokimyasal parametrelerin değişikliğe 
uğradığı birçok çalışma ile gösterilmiştir. Prolinin glisil ile yaptığı peptid bağını yıkan bir enzim 
olan prolidaz aktivitesinin kollajen yıkım hızıyla direkt olarak ilişkili olması beklenir. Bu nedenle 
çalışmada bu enzimin serumdaki aktivitesinin kemik yıkımı göstergesi olarak kabul edilip 
edilemeyeceğini araştırılmak istenmiştir.(25) 

 Prolidaz I ve tanarat dirençli asit fosfataz (Tr-ACP) aktivitelerinde ise postmenopozal grupta 
premenopozal gruba göre anlamlı artış saptandığı, erişkin orta yaş grubunda cinsiyete göre fark 
olmadığı saptanmış. Serum prolidaz I aktivitesinin ölçümünün kolay uygulanabilir olması ve enzim 
aktivitesinin sağlıklı erişkinde çok büyük varyasyonlar göstermemesi, bu enzimin rutin 
laboratuvarda bir indeks olarak kullanabileceğini düşünüldüğü. Bu nedenle osteoporozu diğer klinik 
ve laboratuvar yöntemlerle kanıtlanmış olan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası prolidaz I aktivitesi 
ölçümleri yapılarak bu konuda kesin bir değerIendirmeye gidilmesi uygun olacağı kanısının hakim 
olduğunu belirtmişlerdir. (25) 

Prolidaz Enzim Eksikliği Olan Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu; 

 Prolidaz özellikle kollajen katabolizmasında kısmen de biyosentezinde çok önemli role sahip 
hücre sitoplazmas›nda bulunan bir enzimdir. C-terminal uçta prolin ve hidroksiprolin içeren dipeptitlerin 
hidrolizinden sorumludur. Prolidaz enzim eksikliği nadir görülen, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. 
Ancak kollajen vücuttaki toplam proteinin yaklaşık 1/3’ünü ve doku çatısının temelini oluşturduğu için 
hastalark geniş bir spektrumda etkileyebilir. Dismorfik yüz görünümü, mental retardasyon, özellikle 
solunum sisteminde olmak üzere tekrarlayan enfeksiyonlar, cilt ülserasyonları, iskelet deformiteleri, 
hematolojik anormallikler ve  splenomegali gibi klinik bulgular görülebilir. Bu klinik tablolar ciddi 
olabilir ve hatta bazen hayatı tehdit edebilir. Bu hastalık oldukça nadir görülmesine ve çok fazla 
bilinmemesine rağmen eşlik eden klinik durumlar anestezi yönetimini etkileyebilir.. Bu hastaların 
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anestezi yönetiminde dismorfik yüz, mikrognati, mandibular protrüzyon nedeniyle maske 
ventilasyonunun zor olabileceğinin ve eşlik edebilecek klinik durumlar›n preopreatif dönemde 
dikkatlice değerlendirilmesinin önemini vurgulamak istiyen araştırıcılar, prolidaz eksikliğinin oldukça 
önemli olduğunu belirtmektedirler. (26)  

Yukarıda çeşitli hastalıklarda özellikle kanser hastalıklarında ve kanserli dokularda yapılan 
Prolidaz aktivitesi ile ilgili araştırmalarda, çalışmaların hemen hemen tümünde prolidaz 
aktivitesinin hastalığa bağlı olarak artış gösterdiği, bu nedenle tanıda yardımcı ve etkili bir parametre 
olacağı kanısı hakimdir. Diğer taraftan prolidaz aktivitesinin ölçüm yöntemlerinin laboratuvar 
koşullarında kolay ve ucuz maliyetli olması ile birlikte kısa sürede sonuçlanacağı açısından 
ekonomik ve tanıyı kolaylaştırıcı bir yöntem olarak kullanılabileceği ortak görüşü vardır. Ancak test 
yöntemleri geliştirilmeye açık, daha fazla araştırılması gereken ve bir standarda oturtulması gerek 
bir konu olduğu da aşikardır.  

Bu konuda daha fazla gelişme kaydedebilmek için disiplinler arası ortak çalışmaların (chip 
teknolojisi, Bilgisayar ve yazılım mühendisliğindeki, biyoteknoloji, biyomedikal mühendisliğindeki 
gelişmeler ile)   koordineli bir şekilde mümkün olacağı kanısındayız.  
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Özet 

Günümüzde büyük bilimsel merkezler, uluslararası kurumlar, aynı zamanda arazinin 
büyüklüğünü, nüfusunun sayısından, doğal kaynaklarının az veya çokluğundan bakılmaksızın tüm 
ülkeler insanlığı rahatsız eden çevresel sorunların yaratabileceği tezahurlerin hangi yönde gideceğinden 
çok rahatsızlar. Rastgele, yanlış ve bulanık təbiətlərə sahip belirsiz faktörlerin varlığı koşullarında çevre 
mühütin kirlenmesi, iklim değişikliği, doğal kaynakların kendiliğinden kullanılması ümumbəşri küresel 
sorunlar olmakla beraber her bir ülke için, aynı zamanda Azerbaycan için de olağanüstü bir önem 
taşımaktadır. 

Sunulan çalışmada modern dönem için çok büyük önem arz eden belirsizlik ortamında karar 
verme problemlerine metodolojik bakış gösteri yaptırılmış ve model süreç olarak bulanık parametresi 
ve çevresel faktörü dikkate alan bir optimizasyon meselesinin hattı programlama meselesine getirilme 
düzeni göstərilmişdir.Daha sonra Azerbaycan'da insan çevre kirliliği ile kalkınma indeksi arasındaki 
ilişki ekonometrik olarak değerlendirildi. Kişi başına GSYİH'nın(Gayri-Safi Yurd içi Hasilat) insan 
gelişimi üzerindeki etkisi de değerlendirildi. Ekonometrik model değerlendirmesine göre Azerbaycan'da 
insan gelişme endeksine etkisi açısından atmosferin kirliliği etkisi suyun kirliliğinin etkisinden 10 
defadan fazla etkili olduğu tespit edilmiştir. 

 
1.Giriş 

Ekonominin sürekli gelişmesinde ekonomik modernləşdirməni uygulanırken aynı zamanda 
çevresel önlemlerini paralel olarak izlemek gerekir, yani doğadan istifade alanında kontrolü sağlayan 
çevre koruma politikalarını geliştirmek günümüzün en güncel meselelerinden biri olarak kabul 
edilməlidir.İstenilen siyasi ve ekonomik kararlarda çevresel komplikasyonlar olasılığı dikkate 
alınmalıdır.Çox yazık olsun ki, ekonominin yarattığı tezahürler hemen hemen hiç de her zaman dikkate 
alınmaz. 

Şunu onunla izah etmek olar ki, modern dünya ekonomisinin küreselleşme süreci rasyonel 
karşılıklı ilişkilerin temin olunmasını zorunlu kıldığı halde, diğer taraftan giren ilk verilerin aşırı fazlalığı 
öne sürülen sorunların çözümünü neredeyse imkansız duruma çevirir.Başqa deyişle, çok sayıda bilgi 
"seli" çoğunlukla kaliteli yazılımlara yol çıxarmır.Xarici mühüt ve sürekli değişkenliği bu veya diğer 
ekonomik, ekolojik ve biyolojik vb. odaklı süreçlerin dinamikasında ciddi bilinmezlik paylaşımı 
yaradır.Bir sıra ekonomik meselelerin çözümünde oluşan sıkıntı sorunu hem de onunla karakterizedir 
ki, gayri -müeyyenliyin somut olay gibi tam tanımı ve kapsamlı sınıflandırma bugüne kadar hemen 
hemen aparılmamışdır.Aydındır ki, sivil Kesinliği olan herhangi bir problem durumu tam olarak tespit 
edilemez. Belirsizlik çeşitli faktörlerle teminata bilir .Meselen, bir dizi ekonomik -Çevresel meselelerde 
somut ürüne (metaya) olan talebin belirsizliği rastgele faktörlü modellerin çözümüne herhangi doğa 
süreçlerinin veya kəmiyyətlərinin öğrenilebilir bilmemesi yanlış faktörlü modellerin analizi ve çözüm 
şertləndirmeyi gerektirir .Bunun sonucudur ki, stoxastik belirsizlik koşullarında oluşabilecek birçok 
karar verme konularının formalizə olunmasının olasılık teorisinden ve de onun temelinde geliştirilen 
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istatistiksel çözümler ve toplu hizmet teorisi aparatından kullanarak olunur.Gayri-net parametrli 
proseslerin analizi ve çözümü için başarılı araştırma yöntemi (bakınız, örneğin, (3)). Yönetim 
etkinliğinde karar verici öyle situasiya ile rastlaşa bilir ki, belirsizliğin diğer türü olarak kabul edilen 
amacın veya kısıtlamanın sivil səlisliyi (c) ile şertlendirilen sivil müeyyenlikden yan ol olmur.Bu tip 
ekonomik -Çevresel odaklı problemlerin formalizə olunması ve tehlilinde matematikte olağanüstü 
temsilcilerden biri olarak düşünülür L.A Zadenin kendisinin adı ile bağlı bulanık kümeler teorisi başarılı 
adım olarak kabul edilir. (4). 

Qeyri bulanık kümeler teorisinin uygulaması alanları içerisinde ekonomik-çevresel 
problemlerin matematiksel modellerinin kurulması ve tehlilinde yaygın bulanık parametrli matematiksel 
programlama meselesi özel bir önem taşımaktadır. Örneğin, çevresel faktörü dikkate alan ve sonlu 
sayıda üretim yapısına sahip işletme üretiminin optimum modeli (çevresel faktörün dikkate alınması o 
anlamda anlaşılmaktadır ki, ürün geçişinin belli bir kısmı çevresel etkinliğine harcanan) aşağıdaki gibi 
yorumlanabilir: 

(C, Y) → max, 
(Q, Y)  ≤  R, 
Y      ≥     0. 

Bu modelde Y-ekolojik programın varyant vektörü; C-varyantlarının etkililik (etkinlik) vektörü; 
Q-yazılım varyantlarının spesifik maliyetleri (veya maliyetleri) matrisi; R, doğa koruma maliyetlerinin 
son (limit) vektörüdür. 

Belli ki, perspektif planlaşdırmada C, Q ve R parametreleri bileşenleri aynı bir "merkezden" 
tayin edilmiş olduğunun ve eğer situasiyanın belirsizliğini de dikkate alırsak bu vektorların 
bileşenlerinin "direktif" fiyatlarından şu veya bu derecede meyletməklərinin tanık olabiliriz. Sonuçta biz 
yukarıdaki vektör parametrelerin öznel seçilme tarzlarını göz alarak onları bulanık kümeler olarak 
algılayıp, konulmuş meseleyi bulanık doğrusal programlama meselesi olarak analiz edebiliriz. Bu tip 
birçok meselelerin çözümünde bulanık qarantlaşdırılmış sonuç adi sonuçtan optimalaşdırma açısından 
iyi kabul edilir (axi adi kümeler bulanık kümelerin alt kümeleri!). 

Son yıllarda ekonomik büyümenin hissedilecek hızla artışı gözlenir ve bu süreç çevre -atmosfer 
ve suyun yoğun kirlenmesine yol çıkartıyor. Şu da Cumhuriyetmizde ekolojik duruma negatif etki 
göstərir.İqtisadi artış havada karbon dioksit miktarının yükselmesine, asit yağmurlarının yağmasına, 
subasmaların çoğalmasına vb. komplikasyonlara neden oluyor. Tüm bunlar ekonomik büyüme, insan 
sermayesi, insan gelişmişlik endeksi ile çevresel çirklənmələrin arasında ilişkinin öğrenilmesinin çok 
güncel ve önemli olduğunu gösteriyor. 

Son zamanlarda yapılan araştırmaların ekolojik sorunların ekonomik büyümeyi sağladığını da 
belirtmek gerekir  

2. Metodoloji ve veritabanı. 
Azerbaycan'da insan gelişme endeksini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi araştırma 

çalışmasında ekonometrik olarak yapılmıştır. Burada atmosferik kirlilik, su kirliliği ve kişi başı GSYİH 
göstergesi insan gelişim endeksi üzerindeki etkileri, en kük karesel yöntem (AAC) yardımı ile 
ekonometrik olarak modellendi. 

Genel olarak, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri, suyun etkilerinden daha ciddidir. 
Böylece, suyun kendinden temizleme işlemi gerçekleştiğinde, atmosferin kirliliği kişinin sağlığını 
doğrudan etkiler. 

İİİ = 𝑐𝑐 + 𝛿𝛿𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝐴𝐴𝑚𝑚 + 𝛽𝛽𝑋𝑋2 + 𝜑𝜑𝑋𝑋3 + 𝜀𝜀                                 (1) 
ve 
İİİ = 𝑐𝑐 + 𝛿𝛿𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝐴𝐴𝑚𝑚 + 𝛼𝛼𝑋𝑋1 + 𝜑𝜑𝑋𝑋3 + 𝜀𝜀                                  (2) 
burada, 
İİİ - insan gelişme endeksi 
𝑡𝑡 − trend 
𝐴𝐴𝑚𝑚 −  metodolojik değişimin hoşgörüsünün değiştirilmesi, 
 𝑋𝑋1 −   atmosfer kirliliği endeksi, 
 𝑋𝑋2 −  su kirliliği endeksi, 
 𝑋𝑋3 −kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla artış endeksi. 
Teorik olarak ekonometrik modeller için (1) ve (2) hipotezleri aşağıdaki gibidir: 
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Modelin sonuçlarından kişi başına düşen GSYİH'nın artışı (X3) insanın gelişme endeksine 
artma etkisi (𝜑𝜑 > 0), suyun kirlenmesi insan gelişme indeksini azalma etkisi(𝛽𝛽 < 0), atmosferin 
kirlenmesi insan gelişme indeksini azalma etkisi(𝛼𝛼 < 0) olması teorik olarak bekleniyor [4]. 
K.Mazumdar insan gelişimi ile ekonomik büyüme arasında ilişkiyi incelerken bu ekonomik değişkenler 
arasında tek formda bir ilişkinin olmadığını gösteriyordu. O söylüyordu ki, hızlı ekonomik büyüme 
döneminde bile insan sermayesinin gelişimi zayıf olabilir. [5]. 

Araştırma çalışma veritabanı 1996-2013 yıllarını kapsamaktadır. 
Tablo 1. Modelin göreceli ve açıklayıcı faktörleri. 
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3. Modelin ekonometrik olarak değerlendirilmesi ve sonuçların ekonomik yorumu. 

Modelde yer alan eğilimi, metodolojik değişimin değişen modellerini, atmosferik kirliliğin 
endeksini, su kirliliğindeki artışı ve kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası, insani gelişme endeksini 
etkileyen faktörleri dahil edelim. 

Çalışma tarafından kapsanan dönem için insan gelişme endeksinin hesaplanması, metodolojik 
yaklaşımda bir değişiklik olması nedeniyle metodolojide bir değişiklik olduğunu düşündürmektedir. 

Tablo 2. Modelin Deneysel Sonuçları. 

Dəyişən 
Model 

1(S) 
Model 

2(A) 
𝛿𝛿  0.007033 0.007145 
 [0.001295] [0.001225] 
𝛾𝛾  -0.083926 -0.086389 
 [0.012672 [0.013929] 
𝜑𝜑  0.010051 0.015945 
 [0.01632 [0.026993] 
𝛽𝛽  -0.001287  
 [0.013825  
𝛼𝛼   -0.013544 
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  [0.018713] 
c -0.173815 0.463259 
 [0.061346] [0.237] 
MA(1) 0.902646     
MA(2)  -0.006494 
R-kvadratı 0.896134 0.816395 
Dəqiqləşdirilmiş R-kvadratı 0.852857 0.739893 
Akaike info kriteriyası -6.183914 -5.614225 
Schwarz kriteriyası -5.887124 -5.317434 
Hannan-Quinn kriteriyası -6.142991 -5.573301 
Durbin-Watson stat 1.829467 1.83563 

 
Ekonometrik analizin temelini Qauss-Markov koşulları oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 

dengelerin otokorelasyonu büyük önem taşır. Bu kriteri Durbin-Watson istatistiklerini kullanarak analiz 
ederiz. Dengelerin otokoreleşmesini karakterize eden Durbin-Watson katsayısı, daha kesin olarak, 
otokorelasyon aşağıdaki formülle hesaplanır. [6]. 
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Burada DW- Durbin-Watson katsayısı, e-artıklarıdır. 
Tablo1 Durbin-Watson katsayısını göstermektedir. Ekonometrik teoriden, bu oranın 2 puana 

yakın değerlendirilirken daha güvenilir olduğu düşünülmektedir. Burada katsayının fiyatı yeterince 
güvenilirdir ve dengelerin otokorelasyonu yoktur. Bir diğer önemli kriter belirleme faktörüdür ( 2R ). 
Determinasiya katsayısı gösterir ki, İnsan Gelişim Endeksinde bulunan değişikliği 81-89% izahedici 
faktörlerin (atmosferin kirlilik, suyun kirlenme, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla) değişimleri 
ile izah edilebilir. 

Genel olarak, ekonometrik analizde normal dağılım büyük önem taşımaktadır. Dengelerin 
normal dağılımı, Gauss-Markov terimlerini kapsar. Ekonometrik batı literatüründe normal dağılımı 
belirlemek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu testlerin örnekleri, artıkların histogramı, normal 
dağılım ve Jark-Bera testlerini içermektedir. Bu durumda, normal dağılımı Jarque-Bera testi aracılığıyla 
kontrol edeceğiz. 

 
Şekil 1. Model 1 ve 2'deki normal dağılım testleri 

Şekil 1, normal dağılım bilgilerini göstermektedir. Jarque-Bera katsayısına dikkat edersek, 
yeterince güvenli olduğu sonucuna varabiliriz. Genel olarak, Jarque-Bera katsayısı sıfıra yaklaşır ve 
dağılım normal bir resim alır. 
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Şekil 1'e baktığımızda, incelemekte olduğumuz ilişkide dengelerin dağılımının normal bir 
dağılım olduğu görülebilir. Ekonometrik ilişkilerin araştırılmasında anahtar hususlardan biri, kalıntıların 
boğulma durumudur. 

 
Şekil 2. Model 1 ve 2'deki durağan çizelgesi 
 

Heterosanskülite testinin sonuçları oldukça güvenilirdi. Bir sonraki adımda, heteroskedastisiteyi 
kontrol etmenizi öneririz. Bu, ekonometrik analiz için vazgeçilmez bir şarttır. Broş-Pagan-Godfrey 
testini kullanarak heteroskedastite testi yapın. Tablo 3'de verilen "Broch-Pagan-Godfrey" testinin 
sonuçlarına bakalım. Toplam kareler 1.89 ve 2.18'dir. Xi'nin kritik değerini kontrol ederek, her iki 
anlamlılık seviyesinde tanımlanan tablo kritik değerlerden daha küçüktür. Ek olarak, heteroscedastisite 
testi için test sonuçlarına bakarsak, 0.495 ve 0.0611 olasılığı 0.05'den büyüktür. Bu heteroskedastisite 
testinin sonuçları geçerlidir. Bu, heteroskedastisite problemi olmadığını gösterir. Başka bir deyişle, bu 
test kalıntıların dağılımının sabit sayıya daha yakın olduğunu ortaya koymaktadır [8]. 
 
Tablo 3. Heteroskastisite Kontrolü 
Model 1.Heteroskedastiklik Testi: Breusch-

Pagan-Godfrey         
F-statistika 0.753814 Eht. F(4,13) 0.5731 

Müşahidə*R-kavdratı 3.388932 
Eht. Xi 

kvadratı (4) 0.495 

Scaled explained SS 1.897306 
Eht. Xi 

kvadratı (4) 0.7546 
 

Model 2- Heteroskedastiklik Testi: Breusch-
Pagan-Godfrey         

     
F-statistika 3.251424 Eht. F(4,13) 0.0469 

Müşahidə*R-kavdratı 9.001971 
Eht. Xi kvadratı 

(4) 0.0611 

Scaled explained SS 2.180945 
Eht. Xi kvadratı 

(4) 0.7025 
 

Ekonometrik analizde özel öneme sahip istikrarı kontrol etmek için EViews yazılım paketinin 
yardımıyla Birim Kök testini (Dickey-Fuller testi) kontrol ediyoruz. Dickey-Fuller test sonuçları Tablo 
4'te gösterilmektedir. Dolayısıyla, Dickey-Fuller katsayısının fiyatı,% 95 güven aralığında (3.17> 3.06) 
kritik fiyattan daha yüksektir. Böylece, kapalı alanların% 95'i sabit kalır. 

 
Tablo 4. Boyama testi 

Sıfır Hipotez: RESID01 vahid kök vardır     
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Ekzogen: Sabit     
Laq Uzunluğu: 1     

      
t-

Statistika 
  

Eht.* 

Genişləndirilmiş Dickey-Fuller test statistic   
-

3.174766 0.041 

Testin kritik qiymətləri: 
1% 

level  
-

3.92035  

 
5% 

level  
-

3.065585  

  
10% 

level   
-

2.673459   
 

 
Şekil 3. Sabit grafikler 
 

Tablo 2'de verilen verileri kullanarak DPR'nin atmosferin kirliliğine ve su kirliliğine nasıl 
bağımlı olduğu görülebilir. 

          İİİ = 0.4632 + 0.007𝑡𝑡 − 0.08𝐴𝐴𝑚𝑚 − 0.00128𝑋𝑋2 + 0.01𝑋𝑋3     (3) 
Su kontaminasyonu için yukarıda adı geçen (3) modeli, insan gelişimi endeksini 0.0012 birim 

artırmaktadır. Modelin parametrelerinden görüleceği gibi, kişi başına GSYİH endeksi oldukça 
güvenilirdir. Böylece kişi başı GSYİH büyüme endeksinde birim başına bir artış, beşeri kalkınma 
endeksini 0,01 arttırmaktadır. Modeldeki trendin olumlu eğilimi, DYY'nin artmakta olduğunu 
göstermektedir. Metodolojik değişimin etkisini yansıtan değişken, bu değişikliğin önceki duruma göre 
0.08 birime değiştiğini göstermektedir. 
 

Şimdi atmosferik kontaminasyonun insan gelişme endeksi üzerindeki etkisinin ekonometrik bir 
model değerlendirmesi yapalım: 

       İİİ = −0.1738 + 0.007𝑡𝑡 − 0.08𝐴𝐴𝑚𝑚 − 0.0135𝑋𝑋1 + 0.01𝑋𝑋3       (4) 
Modelden (4) görüleceği üzere, atmosferik kontaminasyon artışı insani gelişme endeksini 

0.0135 birim arttırmaktadır. Model tahminlerinin karşılaştırılması, atmosferik kontaminasyonun insan 
gelişme endeksi üzerindeki etkilerinin su kirliliğinin on katından fazla olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4. Dönem boyunca model değişkenlerinin değiştirilmesi 

Genellikle, modelden elde edilen sonuçlar atmosfer kirliliğine daha fazla dikkat gerektirir. Su 
arıtma doğal olaylardan biridir. Kendi kendini temizleme birçok faktöre dayanmaktadır (fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik). Organik ve inorganik maddelerin oksidasyonunu, su arıtımının kimyasal 
maddelerinden göstermek mümkündür. Hayvan ve bitki örtüsünün su arıtımındaki rolü de büyüktür. 

4.Nəticə 
  Araştırma sonucunda Azerbaycan'da kişi başına düşen GSYİH büyümesinin İnsani Gelişme 
Endeksini artırdığı sonucuna varılmıştır.Bu, ilk teorik beklentimizi teyit etmekte ve ekonomik 
büyümenin insan gelişiminin ana zorluklarından biri olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ekonometrik 
modelde olumlu bir eğilimin eğilimi, Azerbaycan'da insan gelişme endeksinde bir artış eğilimi 
göstermektedir. Azerbaycan'da atmosferik kirliliğin insani gelişime etkisinin su kirliliğinden daha etkili 
olduğu tespit edilmiştir. Modelin ampirik sonuçlarına göre, atmosferik kirleticilerin daralmasında bir 
birim artış insanın gelişim endeksini 0.0135 birim azaltır. Sonuç olarak, atmosferik kontaminasyonun 
Azerbaycan'daki insani gelişme endeksi üzerindeki etkisi, su kirliliğine göre on kat daha etkili olmuştur. 

Araştırma çalışmalarından elde edilen bulgular, atmosferik kirlenme konusunda daha dikkatli 
olmamızı gerektiriyor. Çalışmanın sonuçları, ekonomik büyüme, çevre sorunları ve insan gelişimi 
bağlamında bilimsel ve pratik önemi vardır. 
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Dizel Biyodizel Yakıt Karışımına Metanol İlavesinin Motor  
Performans ve Emisyonlara Etkisi  

Doğan ŞİMŞEK 
Bitlis Eren Üniversitesi, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi,, Bitlis, 13000 

Niyazi Yılmaz ÇOLAK 
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 ÖZET 

Artan enerji ihtiyacı, sürekli gelişen teknoloji, fosil yakıt rezervlerinin kısıtlı olması ve artan çevre 
kirliliği küresel olarak alternatif yakıt arayış gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Özellikle dizel motorlar için 
önemli bir alternatif olan biyodizel bazı dezavantajlara sahiptir. Bu dezavantajların ortadan kaldırılması, 
biyodizelin, sahip olduğu önemi daha da artırmaktadır. Yapılan bu çalışmada B25 (%75 Dizel+%25 
Biyodizel) olarak hazırlanan yakıt karışımına belirli oranlarda metanol (%10 ve %20) ilave edilmiş ve 
kısmi motor yüklerinde test edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda karışım yakıtı içerisinde metanol oranının 
artması ile motor gücünde azalma, özgül yakıt tüketiminde ise artma olduğu görülmüştür. Egzoz 
emisyonlarında ise HC ve CO emisyonlarının arttığı ancak dizel motorlar için önemli bir emisyon olan 
NOX ve İs emisyonlarında ise azalmanın olduğu görülmüştür.   

 
Anahtar Kelimeler: Dizel motor, Biyodizel, Metanol, Emisyon 
 

The Effect on Engine Performance and Emissions of 
Additional Methanol into Diesel-Biodiesel Fuel Blend  

 

 ABSTRACT 

Increasing energy demand, ever-evolving technology, limited availability of fossil fuel reserves 
and increasing environmental pollution have led to the need for an alternative fuel search globally. 
Biodiesel, which is an important alternative for diesel engines in particular, has some disadvantages. 
The elimination of these disadvantages further increases the potential for biodiesel. In this study, 
methanol (10% and 20%) was added at certain ratios to the fuel blend prepared as B25 (75% Diesel + 
25% Biodiesel) and was tested at partial engine loads. The results showed that the increase in the 
methanol content in the fuel blend resulted in a decrease in the engine power and an increase in the 
specific fuel consumption. As to the exhaust emissions, HC and CO emissions increased, but there was 
a decrease in NOx and soot emissions, which are important emissions for diesel engines. 

 
Keywords: Diesel engine, Biodiesel, Methanol, Emission 

GİRİŞ 

İçten yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak alkoller ve biyodizel gibi biyoyakıtlar 
önerilmektedirler [1,2]. Önerilen bu biyoyakıtlar içerisinde biyodizel, bitkisel yağların değişik 
yöntemler kullanılarak esterleştirilmesi ile dizel motorlarda saf olarak, dizel yakıtı ile belirli oranlarda 
karışım olarak ve kullanılan motorlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan veya küçük değişiklikler 
yapılarak kullanılabileceği birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir [3-6]. Ayrıca biyodizel 
biyolojik olarak bozunabilen, zehirsiz, çevreci bir yakıt olarak tanımlanmaktadır. Bir çok araştırmada, 
dizel motorlarda biyodizel kullanılması ile HC (Hidrokarbon), CO (Karbonmonoksit), İs emisyonlarında 
azalma olabileceğini, ancak NOX (Azotoksit) emisyonlarında ise artma olabileceğini belirtmektedirler 
[6-8]. Sıkıştırma ateşlemeli dizel motorlar için biyodizel, biyoyakıtlar arasında en akıllı seçimdir. 
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Bitkisel yağlarla yapılan birçok çalışma, bitkisel yağların kısa süreli ve acil durumlarda 
kullanılabildiğini göstermiştir. Çünkü, bitkisel yağlar uzun kullanım süresine bağlı olarak enjektörlerde 
oluşan birikintiler, piston ve segmanların birbirine yapışması, motor yağında meydana gelen seyrelme 
gibi birçok motor problemine sebep olduğundan dolayı, bitkisel yağların yakıt özelliklerinin 
iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır [9]. Bir dizel motorda biyodizel kullanımından kaynaklanan 
zorluklarla karşı karşıya kalmamak için, biyodizel ile karıştırılabilen ve tamamlayıcı özelliğe sahip olan, 
bir yakıta ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, karıştırılmış yakıtlar ile motorların performans özellikleri de 
artırılabilmektedir. Bu alanda çalışma yapan araştırmacıların çoğu, ek yakıt veya oksijen katkısı olarak 
alkolü tercih etmektedir [10]. Çanakçı yaptığı bir çalışmada, içten yanmalı motorlarda kullanılabilen 
alkol çeşitlerini metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH) ve bütanol (C4H9OH) şeklinde sıralamıştır [11]. 
Biyodizel yakıtı içerisine metanol ve etanol gibi alkol ilavesi, dizel motorlarda dizel, biyodizel ve 
karışımları gibi alternatif yakıtların kullanılmasında açığa çıkan NOX emisyonlarının azaltılması için bir 
seçenek olarak görülmüştür. Literatürde benzinli motorlar ile ilgili metanol kullanımı geniş yer 
almaktadır. Ancak dizel motorlar da alternatif yakıt olarak kullanımı ise sınırlı kalmaktadır. Metanolün 
daha geniş yanma aralığı, yüksek oksijen içeriği, düşük viskozitesi, ve yüksek buharlaşma ısısı, daha 
hızlı yanma, daha düşük is ve daha düşük NOX emisyonu açısından bir avantaj olarak görülmektedir 
[12,13].  

Yapılan bu çalışmada, dizel yakıtına iyi bir alternatif yakıt olan, biyodizel yakıtının bazı 
dezavantajlarını ortadan kaldırılabileceğini saptamak amacı ile metanol alkolü ilave edilerek, motor 
performans ve emisyonları üzerindeki etkisinin iyileştirilmesi ve yapılan çalışmanın ilgili alandaki 
gelişmelere katkıda bulunması hedeflenmiştir. 

MALZEME VE METOT 

Yapılan çalışmada B25 (%75 Dizel + %25 biyodizel) olarak daha önceden hazırlanan yakıtın 
içerisine hacimsel olarak %10 ve %20 oranında metanol alkolü ilave edilerek test edilmiştir. Elde edilen 
motor performansı ve emisyonları, dizel yakıt ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Testlerde 
kullanılan yakıtların fiziksel özellikleri, Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Kullanılan yakıtların fiziksel özellikleri. 

Özellik Dizel Biyodizel Metanol 
Moleküler ağırlığı 

(kg/kMol) 
210 ------ 32,4 

C (%) 86,13 77.1 37,5 
H (%) 13,87 12.1 12,5 
O (%) 0 10.8 50 
Setan sayısı 52 56 --- 
Yoğunluk (kg/m3) 15 

°C 
835 884 796 

Viskozite (mm/s2) 40 
°C 

2,72 4.51 0,59 

Alt ısıl değer (Mj/kg) 42,49 38,65 20,11 
Buharlaşma ısısı 

(kj/kg) 
375 ----- 1200 

 
Belirlenen yakıtların motor performans testleri, Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Laboratuvarlarında yapılmıştır. 
Motor performans test standı, Şekil 1’de şematik olarak verilmektedir. Test sisteminde 26 kW, 80 Nm 
tork ve max 5000 rpm hızında elektrikli dinamometre kullanılmaktadır. Test sisteminde yakıt tüketimi, 
motor momenti ve motor gücü verileri anlık olarak, kullanılan arayüz programı ile dijital olarak 
kaydedilmiştir. Testler, tek silindirli dört zamanlı, sıkıştırma ile ateşlemeli motorda, tam gaz 
konumunda, altı farklı motor yükünde test edilmiştir. Tablo 2’de, deneysel çalışmalarda kullanılan 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

166 | P a g e  
https://imeset.org/ 
 

IMESET’17 

motorun özellikleri verilmiştir. Egzoz emisyonları Mobydic marka gaz analiz cihazı kullanılarak kayıt 
altına alınmıştır. Kullanılan cihazın ölçüm aralıkları ise, Tablo 3’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü 

Tablo 2. Test motoru özellikleri 

Motor Tipi ANTOR 3 LD 510 
Silindir Sayısı 1 
Silindir Çapı x Strok 85 x 90 mm 
Silindir Hacmi 510 cm3 
Sıkıştırma Oranı 17:01 
Maksimum Motor Devri 3200 d/dk 
Maksimum Motor Gücü 12 Hp 
Maksimum Motor 

Momenti 
3,5 kg.m 1800 

d/dk 

Tablo 3. Emisyon cihazı özellikleri 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kısmi motor yüklerinde elde edilen faklı karışımlardaki yakıtların motor gücüne etkisi Şekil 2’de 
verilmiştir. 

MOBYDIC 5000 GAZ ANALİZ 
CİHAZI 

CO % Vol 0 – 10 
CO2 % Vol 0 – 20 

HC ppm Vol 0 – 
20000 

O2 % Vol 0 – 21 

NOX ppm 0 – 
5000 

Lambda 0 – 5 
n % 0 – 100 
k 1/m 0 – 20 

Partikül mg/m3 0 – 
1000 

1. Dizel Motor 
2. Elektrikli Dinamometre  
3. Veri Kayıt ve Kontrol Ünitesi 
4. Güç ünitesi 
5. Yakıt deposu 
6. Emisyon Cihazı 
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Şekil 2. Farklı yüklere bağlı olarak motor güç değişimi 

Şekil 2 incelendiğinde dizel yakıtı ile maksimum gücün elde edildiği görülmektedir. Ayrıca dizel 
yakıtı içerisinde biyodizel ilavesi motor gücünde azalmaya neden olmaktadır. Motor gücündeki 
azalmanın temel nedeni biyodizel yakıtının dizel yakıtına göre alt ısıl değerinin düşük olmasıdır [4]. 
Ayrıca B5 karışımı içerisine ilave edilen alkol oranına bağlı olarak motor gücünde bir miktar azalmanın 
devam ettiği görülmektedir. Bu durum yakıt içerisine ilave edilen alkolün alt ısıl değerinin düşük olması, 
karışım olarak kullanılan B25 yakıtının alt ısıl değerini daha da düşürmesinden kaynaklanmaktadır.  Qi 
vd. yaptıkları bir çalışmada B50 yakıtı içerisine %5 ve %10 oranında metanol ilavesi ile motor gücünde 
ve momentinde azalma olduğunu belirtmişlerdir [6]. Şekil 3’de kısmi yüklerde farklı yakıt 
karışımlarının (ÖYT) özgül yakıt tüketimine etkisi verilmiştir.  

 
Şekil 3. Farklı yüklere bağlı olarak özgül yakıt tüketimi değişimi 

Şekil 3’ de verilen ÖYT değişimi incelendiğinde yakıt içerisinde biyodizel ilavesi ile ÖYT arttığı 
görülmektedir. ÖYT de meydana gelen bu artış hazırlanan yakıt karışımının alt ısıl değeri ve yoğunluğu 
ile ilişkilidir. Hazırlanan yakıt karışımın alt ısıl değeri standart dizel yakıtının alt ısıl değerinden düşük 
olması, dizel yakıtı ile elde edilen enerjinin daha fazla yakıt ile elde edilmesi ile ilişkilidir. Ayrıca 
hazırlanan yakıt karışımı ile yoğunluğa bağlı olarak bir çevrimde silindir içerisine, aynı hacimde, daha 
fazla yakıt püskürtülmesi ÖYT’ deki artışa neden olmaktadır [4]. B25 yakıtı içerisine ilave edilen 
metanolün miktarına bağlı olarak ÖYT artış devam ettiği grafikten anlaşılmaktadır. B25 yakıtı içerisinde 
artan alkol miktarı ile karışım yakıtının alt ısıl değerindeki düşme ÖYT artışına neden olmaktadır. Özer 
yaptığı bir çalışmada alkollerin içten yanmalı motorlarda kullanımın incelemiş ve dizel + alkol karışımlı 
yakıtların kullanılması ile ÖYT’ nin arttığını belirtmiştir [14]. Şekil 4’ de kısmi motor yüklerinde farkı 
yakıtlar ile elde edilen Hidrokarbon (HC) emisyon değişimleri verilmiştir.    
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Şekil 4. Farklı yüklere bağlı olarak HC emisyon değişimi 

Şekil 4 incelendiğinde dizel yakıtı içerisine biyodizel yakıt ilavesi ile bütün motor yüklerinde HC 
emisyonunun azaldığı görülmektedir. HC emisyonlarındaki azalmanın nedeni biyodizel yakıtı 
içerisindeki oksijen miktarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır [4,15]. Ancak B25 yakıtı içerisine 
ilave edilen alkol miktarı arttıkça HC emisyonlarında artma olduğu görülmektedir. Kullanılan alkolün 
buharlaşma ısının yüksek olması yanmamış HC emisyonlarını artırmaktadır. Zhu, vd. yaptıkları bir 
çalışmada, biyodizel ve metanol yakıt karışımlarının  % 5’ kadar ilavesinde herhangi bir problem 
olmadığı ancak artan oranlarda ise yüksek HC ve CO emisyonlarının elde edildiğini belirtmişleridir. 
Ayrıca aynı çalışmada alkol olarak etanol kullanımında ise metanol kullanımına göre HC ve CO 
emisyonlarının daha düşük olduğunu, bunun nedeninin ise etanolün buharlaşma ısısının metanolün 
buharlaşma ısısından düşük olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir [16]. Şekil 5’de kısmi motor 
yüklerinde farkı yakıtlar ile elde edilen Karbonmonoksit (CO) emisyon değişimleri verilmiştir.    

 

 
Şekil 5. Farklı yüklere bağlı olarak CO emisyon değişimi 

 
Şekil 5 incelendiğinde B25 yakıtı kullanıldığında CO emisyonlarında azalma olduğu 

görülmektedir. Bu durum biyodizelin yapısında bulunan oksijen miktarına bağlıdır. Biyodizelin 
yapısında bulunan oksijen yanma verimini artırmakta ve CO emisyonlarını azalmaktadır [3]. Ancak B25 
yakıtı içerisine alkol ilavesi ile CO emisyonları artmaktadır. CO emisyonlarındaki bu atış kullanılan 
alkolün buharlaşma ısısının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır [16]. Şekil 6’da kısmi motor 
yüklerinde farkı yakıtlar ile elde edilen Azotoksit (NOX) emisyon değişimleri verilmiştir.    
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Şekil 6. Farklı yüklere bağlı olarak NOX emisyon değişimi 

Şekil 6 ‘da verilen NOX emisyon değişimleri incelendiğinde dizel yakıtı ile kıyaslandığında 
arttığı, B25 yakıtı ile kıyaslandığında ise NOx emisyonlarında azalma olduğu görülmektedir. Nitekim 
daha önceki yapılan bir çok çalışmalardan biliniyor ki; dizel yakıtı içerisine biyodizel ilavesi ile NOX 
emisyonlarında artış olmaktadır [4,17]. Ancak yapılan bu çalışmada B25 yakıtı içerisine belirli oranlarda 
metanol ilavesi ile NOX emisyonlarında çok fazla bir artışın olmadığı görülmektedir. Dizel motorlar için 
önemli bir emisyon olan azotoksit emisyonlarının oluşumu, yanma sonu basıncı ve sıcaklığı ile ilişkilidir 
[18]. Yakıt içerisine ilave edilen metanol’ün buharlaşma ısının yüksek olması ve oksijen içeriğinin fazla 
olması yanma sonu sıcaklığının düşürmekte ve NOX emisyonlarının azalmasına neden olmaktadır. Qi 
vd. yaptıkları çalışmada biyodizel dizel yakıt karışımı içerisine metanol ilavesi ile NOX emisyon 
değerlerinin benzer olduğunu ve bu durumun, kullanılan alkolün buharlaşma ısısı ile ilişkili olduğunu 
belirtmektedirler [6]. Şekil 7’de kısmi motor yüklerinde farkı yakıtlar ile elde edilen İs emisyon 
değişimleri verilmiştir.    

 

 
Şekil 7. Farklı yüklere bağlı olarak İs emisyon değişimi 

Şekil 7 incelendiğinde yakıt içerisinde biyodizel ilavesi ile is emisyonlarının azaldığı 
görülmektedir. Ayrıca hazırlanan B25 yakıtı içerisine alkol ilavesi is emisyonlarında daha fazla azalma 
olduğu görülmektedir. Dizel motorlarda is oluşumu genel olarak püskürtme anında zengin bölgelerde 
alev çekirdeğinin oluştuğu bölgelerde oksijen yetersizliğinden kaynaklanmaktadır [6]. Bu nedenle 
metanolün oksijen içeriği dizel ve biyodizel den fazla olmasından dolayı, ilk alev çekirdeğinin oluştuğu 
bölgede daha fazla oksijen bulunması is emisyonlarını azaltmaktadır. McCormick vd. yaptıkları 
çalışmada dizel yakıtı ile karıştırılmış oksijen içerikli yakıtların ilk alev oluşum bölgesinde etkili bir 
şekilde oksijen sağladığını ve is emisyonlarının azaldığını vurgulamaktadırlar [19].  

SONUÇLAR 

Dizel motorlarda alternatif yakıt olarak değerlendirilen dizel, biyodizel ve metanol karışımlarının 
dizel motorda kısmi motor yüklerinde test edilmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.  
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• B25 yakıtı ile elde edilen motor gücü B25 yakıtı içerisinde metanol oranının artmasıyla 
azalmaktadır. Tam yük konumunda, B25M10 yakıt karışımı ile yaklaşık % 3, B25M20 yakıt karışımı 
ile yaklaşık % 4 oranında bir azalmanın olduğu belirlenmiştir.  

• B25 yakıtı içerisinde alkol oranının artması ile bütün motor yüklerinde ÖYT artmaktadır. 
ÖYT tam yük konumunda B25M10 yakıt karışımı ile yaklaşık % 7, B25M20 yakıt karışımı 
kullanımında ise yaklaşık % 10 oranında artış olduğu belirlenmiştir.  

• B25 yakıt karışımı ile HC emisyonlarının azaldığı karışım içerisinde alkol ilavesi ile HC 
emisyonlarında artış olduğu görülmektedir. Tam yük konumunda, B25 yakıtı kullanıldığında yaklaşık 
olarak % 10 oranında azalma olduğu, B25M10 yakıt karışımı kullanılmasında yaklaşık % 10 ve B25M20 
yakıt karışımı kullanılmasında ise yaklaşık % 30 oranında bir artışın olduğu belirlenmiştir.  

• CO emisyonlarında yakıt karışımı içerisinde alkol oranının artması ile emisyon 
değerlerinin arttığı görülmektedir. Bu artış tam yük konumunda B25M10 yakıt karışımı ile yaklaşık % 
7, B25M20 yakıtı kullanılması ile yaklaşık olarak % 14 oranında bir artışın olduğu görülmüştür.  

• B25 yakıtı içerisine ilave edilen alkol miktarı ile NOx emisyonlarında azalma olduğu 
belirlenmiştir. Bu azalmanın B25M10 yakıt karışımı ile % 3, B25M20 yakıtı ile % 5 oranında olduğu 
görülmüştür.  

• B25 yakıtı içerisine ilave edilen alkol miktarına bağlı olarak is emisyonlarında azalma 
olduğu belirlenmiştir. Bu azalma B25M10 yakıtı ile yaklaşık % 7, B25M20 yakıtı ile yaklaşık olarak % 
17 olarak elde edilmiştir. 
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ABSTRAC 

 In The Canterbury Tales, Chaucer presents his observations and indirectly criticizes the 
conditions of women that are shaped through feudal order and religious teachings. Within the variety of 
subject matters of the tales, Chaucer depicts the lives and experiences of women in the patriarchy of the 
feudal society and Christian Europe. Medieval Europe often portrayed women as Eve, the “ Devil’s 
gateway, a seductress causing the fall of mankind, and as Mary, the “ Heaven’s Queen, who helps God 
in redeeming humankind. Indeed, throughout the Middle Ages, the portrayal of women is based upon 
similar stereotypical representations. These stereotypical images serve to pressure women to conform 
to expectations of meekness and submissiveness and thus to maintain them in subordinate positions. 
Geoffrey Chaucer, undoubtedly the most important English poet of the fourteenth century, created 
female characters, who subvert the traditional paradoxical representations of medieval women as both 
evil and saintly images and instead portrayed women in an assertive manner. The conflicting and 
competing images of medieval women, both as Eve, the Original sinner and as Mary, the eternal Virgin 
manifests itself in The Man of Law Tale, which demonstrates how women were victims of patriarchy 
and misogynist practices. Although Custance, the main character of the tale, conforms to medieval 
cultural ideals of femininity, other female characters embody stereotypical images of the clergy and 
aristocracy. The paper analyzes representation of women in Chaucer’s The Man of Law Tale to find 
traces of such portrayals.   

Keywords: Canterbury Tales, The Man of Law Tale, misogyny, patriarchy, feudal society. 
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Introduction   

According to Eileen Power, in the early Middle Ages the Church and the aristocracy were the two most 
dominant groups in society that shaped contemporary opinion (9) Since the clergy and the aristocracy 
were the two most dominant groups of medieval society, they were responsible for creating many of the 
stereotypical images of women. The clergy based its view of women on the Bible and on writings by 
the Church, who denounced women as sensual beings who continually attempt to distract men from 
their striving to reach God, but the clergy also established the unattainable cultural ideal of Mary, the 
Virgin mother. These, then, are the complicated images and ideas that shaped the lives of women in the 
Middle Ages and, of course, affected their representation in literature. Indeed, many medieval literary 
productions discuss the paradoxical nature of women: are women good or evil; submissive victims or 
aggressive furies, passive sufferers or active protagonists (Mann 2). All through the Middle Ages, the 
representation of women has been filled with paradoxes on religious, legal, and social levels.  
The first image of a woman in the Bible can be found in the Old Testament, when Eve, the original 
sinner, causes the "Fall" of humankind from a perfect state in to a state of sin. Upon discovery of their 
sin, the Bible prescribes women's 'fate' when God proclaims:  ‘I will greatly multiply thy sorrow and thy 
conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall 
rule over thee’ (Gen. 3). Thus, the Church held all women responsible for the original sin and spread the 
idea that woman were carnal bigots who continually attempts to seduce men, which eventually tempts 
a man from striving to reach God. Hence, middle Ages demanded that a woman be submissive and under 
constant surveillance of a man. Under those circumstances the medieval women were regarded as 
potential sinners who are liable to sin in nature because they were the descendants of Eve. Corinthians 
further reinforces the Church’s view by stating: 

He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please 
the Lord: But he that is married careth for the things that are of the world, how he may 
please his wife. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may 
be holy both in body and in-spirit: but she that is married careth for the things of the 
world, how she may please her husband. (Cor. 7) 

 
The passage clearly shows Church's view of women; they are objects of desire and admiration who 
cause males to concern themselves with the pleasures of the carnal desires rather than spiritual matters. 
Thanks to such descriptions and depictions, treatment of women as inferior, weaker, less significant, 
intellectually and physically inferior, emotionally unstable, and morally weak was justified.   
Another major theory that asserted men and women differ significantly originated from neo- platonic 
philosophy that incorporates the marriage of opposites and regards man and woman as two (equal) 
halves of a whole (Uitz 1'53). Man is regarded as the spirit or soul and woman as the body or life-giving 
force. However, this Neo-Platonic philosophy was eventually interpreted by the clergy as equating men 
with higher instincts such as reason and the struggle for spiritual perfection, and women with lower 
instincts such as carnality and sensuality. Consequently, the Church determined that women's biological 
ability to give birth indicated that women were therefore more associated: with the flesh and less with 
the spirit. St. Jerome, emphasized-this belief when he wrote, "As long as woman is birth and children, 
she is different from man as body is from soul!' (Wilson and Makowski 57). The Church also linked the 
relationship of women with sexual activity to the biblical notion that Eve was created not in God's image 
but from Adam's side.  
While women lacked all the privileged qualities, men were regarded as possessing the ‘higher elements 
and properties of form and activity.’ St. Jerome, emphasized-this theory ‘As long as woman is birth and 
children, she is different from man as body is from soul!’. Consistent with such depictions, Wilson states 
that Aristotle appears to be a proponent of sex polarity, a theory that asserts the difference between men 
and women and the superiority of the male. (Wilson 57) 
The patriarchal structure of the feudal society, the biased interpretations of Scriptures on male 
superiority over women and the prejudices stemming from Aristotelian binary opposition made women 
vulnerable, subservient and obedient. Both the clergy and the aristocracy, the most dominant male 
groups of medieval society, reinforced these misogynist approaches and acted accordingly.  
Nonetheless, in spite of the misogynistic attitude of the Church during the early Middle Ages, in this 
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period the cult of the Virgin Mary came into full bloom. The unattainable and meritorious cultural ideal 
of the virgin Mary was revered as well for her Virginity, not her femininity, since virgins who offered 
their body to God were believed to be closer to Him. In sacrificing the body to the spirit, evil would be 
conquered forever (Baring and Cashford 531). However, Mary's image as a Virgin Mother, as well as 
Heaven's Queen, put her firmly on a pedestal and thus completely out of reach as a role model for 
medieval women. Bible describes her to have conceived her son, Jesus, miraculously without an 
intercourse. When she was delivered the news by Gabriel that she was chosen as the bearer of Jesus, she 
accepted this divine will obediently and said ‘I am the handmaid of the Lord, Let it be done unto me 
according to your word’ (Luke 1). By her dutiful acceptance, she would have to bear the consequences 
such as suffer the disgrace of an unwed mother, loose her fiancé, watch his son rejected, and cruelly 
murdered. By witnessing the crucifixion of Jesus and enduring his son’s painful suffrage with great 
humility and patience, she became the stereotype of resilient and patient sufferer. Bible refers to her as 
‘blessed’  and submission to God’s will was the reason to set her as a cultural ideal. Martin Luther 
describes her  ‘ She is full of grace, proclaimed to be entirely without sin. God fills her with everything 
good and makes her devoid of all evils.’ (Luther 55).  Therefore, she is pure and innocent in every aspect 
for her devotion and obedience to God. In Luke Mary states:  

From now on all generations will call me blessed, for the Mighty One has done 
great things for me— holy is his name... He has performed mighty deeds with his 
arm; he has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought 
down rulers from their thrones but has lifted up the humble. (Luke 1) 

 

  Custance as Virgin Mary in The Man of Law’s Tale  

Custance  enjoys a central and dominating position in her tale, and deals with important topics in 
medieval society such as the oppression of women in parental and marital relationships. The tale starts 
off with Syrian Sultan falling for Roman princess Custance who is a devoted Christian. As story 
progresses, she encounters a chain of ordeals: first she is forced into an arranged marriage, then she 
witnesses murder of her first husband and she is victimized by her two mother-in laws, forced to trial 
and exile, and finally subjected to an attempted rape. As her name suggests, through her constancy, she 
overcomes all those obstacles and triumphs over all the tribulations. According to Carolyn Dinshaw, the 
Tale is "bewildering, disorienting, and seemingly endless" (88). Delany even calls Custance "the least 
attractive of Chaucer's women, sharing with patient Griselda of the Glerk's Tale the somewhat repulsive 
masochistic qualities of extreme humility and silent-endurance" (62 sic).  
Custance initially experiences domestic and social insecurity; the house of her family is the place where 
she is kept under paternal oppression. Here she belongs to her father and has no saying over selecting 
her own husband. However, marriage for Custance does not necessarily allow her more societal 
freedom: it meant that she merely exchanged subordination to her father and brothers for subordination 
to her husband.  Although she is deeply saddened with her betrothal, she submits to her fate obediently. 
Man of Law states; 

    
     By tretys and embassadrie,  
    And by the popes mediacioun,  
    Andal the chirche, and al the chivalrie’  
   And he shal harl. Custance in mariage,  
   And certein gold, I noot·what quantitee; 
.   And heer..:to founden sufficient suretee.  
   This same accord was sworn on eyther syde. (241-247)  
 

Being the daughter of the King of Rome, she is a means of alliance through whose marriage her father 
can gain political alliance. Therefore, her marriage is arranged in the form of an ‘accord’ or business 
contract. Yet, while deciding on her marriage, everyone’s consent is taken except Constance, and she is 
left to accept her fate without any enthusiasm or protest. She willingly and obediently accepts her fate 
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as she points out the unfortunate conditions women are forced into ‘womman are born to thralldom and 
penance, / And to been under mannes governance”, indicating that this situation is of inheritance and 
universal to all woman of that age. In a sense, she identifies with the Virgin Mary through her submission 
and obedience. Certainly, She is a rather wooden figure who almost too willingly submits to the authority 
of the men in her life: father, husband, and God. She is aware of the oppression of her father and her 
husband, and her patience becomes the only escape from the inevitable. In her last speech with her 
parents, She laments for her condition; 

    

    “Allas! Unto the Barbre nacioun 
    I moste anoon, syn that it is youre wille; 
   But Crist, that starf for our redemptcioun 
   So yeve me grace his heestes to fulfille! 
   I, Wrecche woman, no fors though I spille! 
   Wommen are born to thralldom and penance,  
   And to been under mannes governance.”(281-287) 
   

She expresses her resentment to her father for being the cause of her suffering and refers to herself as 
‘wrecched’ reminding her parents of her affection for them and hints that as result of their decision she 
will suffer. Custance seemingly incorporates the patriarchal medieval beliefs that women could and 
should be subordinated to men: her passivity, her presentation as a saint, her commodification, but also 
her more obscure role as a seductress, seem to limit severely Custance' s ability to create her own 
selfhood.  

 

   “Fader”, she seyde, “ thy wrecched child Custance, 
   Thy yonge doghter fostred up so softe, 
    And ye, my moder, my soverayn pleasance 
   Over all thing, out-taken Christ on –lofte, 
   Custance youre child hire recomandeth ofte 
   Unto your grace, for I shal to Surrye, 
   Ne shall nevere seen yow moore with ye.(274-280) 

 

Those lines plainly indicate Custance’ s reluctance and fear of leaving home and she has to suffer 
because of her father and her husband between whom she is exchanged as a commodity. She is terrified 
to leave her family and loved ones behind, but she entrusts herself to this pilgrimage, and seeks refugee 
in Christ ‘ But Crist, that starf for our redempcion / So yeve me grace his heestes to fulfille.’  Her 
submission to her fate is a characteristic of Virgin Mary. Besides her pilgrimage is peaceful and way 
more effective war compared to holy wars waged by crusaders. Geraldine Heng, in Empire Magic points 
out Custance’s ‘holy war’ as:  

 

Constance accomplishes in her story the enactment of a successful crusade, cultural-
style, feminine-style. The hagiographic aura of the Constance romances, moreover, makes 
her feminized crusade over into a kind of sexual martyrdom for Constance, a martyrdom 
won by crusaders themselves, who are also, like Constance, travelers from their homelands 
suffering trauma, privation, and distress, in the service of God.  We see that Constance's 
prospective union with the Sultan has achieved what a century and a half of crusades, after 
the loss of Jerusalem to Saladin, had conclusively failed to do: effect the successful transfer 
of the Holy City to Christendom, and purchase a workable peace.  Where large armies of 
men have historically floundered, in waging war, a beautiful woman succeeds, wagering 
her sexuality, in cultural fantasy. (Heng 119)  
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 Through her submission to her faith she has accomplished what long lasting and devastating crusaders 
could not; have the Saracens convert without a spill of blood.  On the other hand, Chaucer juxtaposes 
two conniving mothers in law. Through those villainous mothers in law, Chaucer portrays the persona 
of Eve as sinner. He also implies the fact that even though those characters are female and therefore 
oppressed, oppression would not necessarily come from the oppressor but from oppressed as well.  The 
man of Law describes the Sultaness as a “ serpent under femynynytee” concealing something evil under 
her motherly appearance, and depicts Donegild, the second mother in law, as someone who has ‘spirit 
is in helle’ to emphasize viciousness under her motherhood. Both of the mothers are independent, 
conniving, seeking power to maintain their power and position, in a similar fashion Church portrayed 
Eve. 
The first mother in law, Sultaness refuses to give up her religion for the sake of a Christian girl, therefore, 
she pretends to be a convert until the wedding night at which time she slays all convert Christians. 
Although the Sultaness' s immediate concern seems to be her son’ s conversion from her religion for the 
sake of a woman, she actually seeks to secure her position and power. She carries out her plan and kills 
everyone along with her own son, while Custance is left destitute and put into a rudderless boat. Siobhan 
Calkin, in The Man of Law's Tale and Crusade states, ‘Custance's wanderings in the rudderless ship can 
be viewed as emblematic of a crusader’ s willingness to accept God’ s will and to venture oneself in a 
hazardous expedition, usually by sea, with no clear material incentive, and absolutely no guarantee of 
success or even of survival. (Calkin 21).  Thanks to her submission, however, she manages to survive 
again. After a year adrift in the sea, Custance ship lands on pagan land of Northumberland. Here she 
comes across a constable and his wife Hermengild who convert to Christianity. Unlike the false 
conversion of Saracen Sultan, this conversion is of sincere in nature.  As the story progresses, a lustful 
young knight lusts after Custance and eventually cuts Hermengild’ s throat and plants the murder 
weapon in Constance’s bed. When that "false knyght" in King Alla’ s court accuses Custance of killing 
Hermengild, Custance responds,   

 
    merciful mayde,  
    Marie I meene, dogter to Seint Anne, 
    Bifore whos child angeles synge Osanne,  
    If I be giltlees of this.felonye,  
    My socour be, for ellis shal I dye. (640-645) 
 

Custance, resorts to the Virgin Mary in a moment of dire need and Mary comes to Custance's rescue 
immediately; the "false knygt" is revealed and put to death by a hand which ‘smoot upon the knight's 
nekke-boon as a ‘voys was heard in general audience’ declaring Custance ‘giltelees’.  Alla upon 
discovery of the truth through a miraculous voice converts to Christianity and marries Custance. When 
Alla has to leave for a battle in Scotland, Custonce’s second mother in law, Donegild,  slanders Custance 
by changing the letter heralding the birth of his child with a letter in which the baby is described as 
‘some horrible fiend’. She changes Alla’s reply which demands the preservation of the infant and taking 
care of his wife. Once again, Custance is put in a boat and sets adrift with her son. During the second 
stage of the journey, Custance experiences hardships that lead her to the miraculous and sustaining 
power of the Virgin Mary once again. After her second sea-exile, about to be raped by a ‘lordes stewart,’ 
Custance once more prays to Mary: 

     

    But blisful.Marie heelp hire right anon;  
    For with hir struglyng wei and myghtily  
    The theeffil over bord al sodeynly,  
    And in the see he dreynte for vengeance; (920-923) 
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For a second time, Mary comes to Custance’ s aid. This time, she provides Custance with the power of 
a miraculous energy substance, which gives Custance, the strength to throw her attacker over board. 
Custance, who has gained strength from the Virgin Mary, emerge empowered from the trials and 
tribulations of the second stage of her journey. Both evil mothers in law bear the consequences of their 
tyranny as the sultaness is killed by Custance’s father who has heard of the suffering, his daughter and 
Christians have been subjected to.  Alla’s mother, on the other hand, is executed by his son. These 
women did not hesitate to use violence to reach their goals to other women whom they perceived as a 
treat to their power and authority. Thus, through those two evil mothers in law, Chaucer  depicts how  
women who exceed beyond their traditional roles and try to reach the male status to empower themselves 
are punished severely.   
Custance initiates three reunions; the first reunion is when Custance deliberately sends Maurice, to the 
senator's home, so that King Alla recognizes the child as his son. This first reunion also prompts a second 
reunion when King Alla realizes that since Maurice looks just like Custance, his mother must be his 
long-lost wife. Finally, the third reunion involves the restoration of the bond between father and 
daughter. This reunion is also initiated by Custance when she ‘preyde hir housbonde’  to have her father 
‘vouche sauf som day with hym to dyne’ . The exiled princess remains uncorrupted in spite of her 
suffering and because of her  perseverant devotion to God and an indifference to the worldly pleasures 
brings a happy ending and in a sense, the being righteous pays off with divine justice.   
Man of Law tale powerfully demonstrates the abuses of patriarchal society inflicted upon woman.  The 
tale is an uplifting hagiography as Custance  constant attachment to Christianity in spite of all tests and 
tribulations proves her worthy of  nobility and her sacredness. While, the church and patriarchy preached 
obedience, patience, and living in accordance with the gender roles, woman were subjected to violence, 
arranged marriages, rapes, accusations and mistreatment.  Stereotypes such as sinful Eve and epitome 
of innocence Virgin Mary, contributed to the mistreatment of woman. Custance, as a manifestation of 
Virgin Mary in the tale, accepts her fate in obedience and tolerates all the misfortunes with great patience 
and humility. The arranged marriage and her being exiled twice because of the machinations of her 
mothers in law are the major reasons of her suffering.  In addition to paternal and motherly oppression, 
Custance is subjected to an attempted rape when her boat is on the shore but she is saved through her 
faith in God. The resilient and silent sufferer Custance, as a manifestation of the ideal woman of Virgin 
Mary is left destitute and points out that “Womman are born to thralldom and penance, / And to been 
under mannes governance” which a serious critique towards the conditions woman forced to live in. 
Conclusion 
Chaucer’ s depiction of female characters in the tale represents women in general and their conditions 
in the Medieval period. He portrays their position, accepting how dire those conditions are and reminds 
of the unfavorable condition women are placed into.  Hence, he brings a critical approach to the Church 
and patriarchy who used their power and authority to deprive women of their individuality and even 
humanity. 
In conclusion, Chaucer criticizes the conditions of women during medieval era. Those conditions were 
formed by the feudal structure and Church to subordinate women under man’s control. Chaucer presents 
the two major identification of women as source of evil in the persona of mothers in law and  source of 
redemption in the persona of Custance.  
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Abstract 

 
The Mill on the Floss is an adaptation of George Eliot’s famous novel by Helen Edmundson. The 

lives of Tom and Maggie Tulliver are compared and contrasted against each other in order to present 
the gender inequalities, injustices of the partriarchal society, and lack of opportunity and education for 
women. Tom and Maggie are two siblings torn between two characteristically different families called 
Dodsons who represent maternal side, whereas Tullivers represent paternal side. Maggie has taken after 
herfather’s family rather than her mother’s. Her complexion of  olive skin and untidy black hair 
pejoratively disturbs her mother’s family. Ironically, in her childhood Maggie is known as a naughty 
girl who has a huge curiosity for education. Her intelligence transcends the boundaries of what is granted 
to her in the patriarchal society she lives in. However, the fact that she is a female keeps her from having 
a good education which is freely given to Tom for being a male. Lack of opportunity and education 
result in women to be submissive and obedient characters. The purpose of this paper is to present an 
approach to George Eliot’s adaptation by Helen Edmundson in terms of gender relations, gender 
inequalities and portrayal of women within the context of the play.   

 
Keywords: The Mill on the Floss, feminism, gender relations, inequality, patriarchy.   

 
 
Introduction 

 
Lack of opportunity and education causes women to turn into passive and docile characters. In 

the middle of the 19th century, Eagleton remarks‘‘women had to struggle for education and 
independence far more vigorously than men’’(174). Women were not able to attend schools and they 
were not given a proper education which would help them rise in the society and be independent of men 
both socially and financially. The protagonist of The Mill on the Floss,  Maggie  is  a rebellious and 
free-spirited girl who dashes out to destory the barriers surrounding her. Even though she is  a character 
of intelligence and determination, Maggie is always hindered by the repressive society,  and her own 
impulses.  she is trapped by the expectations of other people such as her brother Tom and other family 
members.She is always oppressed by the male characters around her and these oppressions make her 
suffer. For that reason, she is the victim of the patriarchal ideology that forbids women being clever, 
active characters and having a free-spirit just like men. As Mr Stelling, who is the tutor of Tom, says to 
Maggie: ‘‘You have no need of education; I see you have been reading’’(Scene 2), while Maggie is 
reading the book called The History of the Devil which is regarded as an unsuitable book for women to 
read as it is about a witch (associated with women) who is tortured by the hands of men as it says; ‘‘if a 
woman be a witch throw her into a pond, and if she be a witch she’ll swim and it is not her own power 
to prevent it’’(Scene 1), which is also a foreshadowing for the destiny of Maggie’s future life who is 
going to be drowned just like the witch as she resembles the witch because she is uncontrollable, 
energetic and passionate.  

 
 BODY 
 

In both the novel and play, as Federico asserts Maggie Tulliver is torn between her   own self 
and others, she in a way, feels herself torn between her own needs and the needs of others and 
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‘‘imagining a future self’’ (360). The Mill on the Floss presents Maggie with contrasting dilemmas as 
Federico states; 
Maggie is forced to choose between Philip and her father and then between Stephen and her ‘‘fidelity 
to the past and these choices are vividly dramatized; they constitute the central moments of choice…, 
the choice is intertwined with between history, in particular a victorian ideology of social progress and 
individual ethics and moral psychology:knowing who you are, and what kind of person to become (364). 

Maggie has not only inner conflict struggles but she also has exterior oppression about what 
kind of a life she aspires to lead and what kind of choices she wishes to make. Being under the heavy 
influence of the patriarchal system, she is entrapped by limited choices, suppressed  desires and finally 
victimized. Yet, Maggie does not succumb to what is expected from her as‘‘she exasperates her mother 
to be lady-like, and provokes her brother Tom by forgetting to feed the rabbits…’’ (Maggie Tulliver’s 
Sad Sacrifice: Confusing but not Confused, 180), but when she is criticized, she takes revenge as she 
plunges her head into a pail of water, hides in the attic, runs away to the gypsies and cuts off her hair. 
Moreover, her family regards Maggie as unnatural as Mrs. Tulliver says to Mrs. Glegg;‘‘I send her 
upstairs to fetch something and she forgets what she has gone for and sits on the floor…’’ (Scene 4), so, 
he is unlike her cousin Lucy who is a typical Victorian girl about whom Mrs. Glegg says: ‘‘Lucy knows 
how to hold her tongue like her mother did’’ ( Scene 4).  

 On the other hand, the education Maggie deserves as her father accepts that Maggie is more 
clever and intelligent than Tom, is provided for Tom as he does not want Tom to be like him, a mill 
owner, but …‘‘to be a bit of scholard, so as he might be up to the tricks o’ these fellows as talk fine and 
write with flourish’’ (Scene 3). Mr. Tulliver invests a considerable sum of Money in Tom’s education 
so that he can better outwit the lawyers such as Mr. Wakem. However, Tom does not want to be the sort 
of man his father wants him to be but he succeeds in becoming the sort of man he imagined he wanted 
to be. He does not like the kinds of lessons he learns from Mr. Stelling such as arithmetic, drawing, 
Euclid, etmology, and Latin but he is more interested in fishing, riding a horse, fighting etc. For that 
reason, as Weed states, Tom in fact learns the language he needs to succeed in the world, it is not Latin 
which he quickly forgets but the language of commerce that affords him an entry into the lucrative 
worlds of trade of St. Oggs (114). However, for Maggie the problem is not so simple because  

Weed states; 
… as a girl she is unable to learn the languages that guarentee her access to the larger 

world of men… Nor has she completely learned her life lessons in the very trivial language of 
women. When she is young she is attracted to stories about witches and gypsies and women 
warriors. As she gets older, she ceases to find female models and simply adapts herself to 
whatever promising male authority she encounters, such as Thomas a Kempis (114). 
Not having any opportunity towards realizing her own potential, she is also sexually 

discriminated since when she forgets to feed the rabbits, she is scolded by Tom but Tom has the right to 
kill them for he is male as he says; ‘‘Rabbits. I’d hit ‘em on the head as they swam by’’ (Scene 4), while 
they are talking about the flood and what they would eat during flood. Unlike Maggie who resembles 
the Tullivers, Tom is a Dodson as Thale says; ‘‘he has their inflexibility, their  clear vision of their own 
interest (though he is seriously blinded by his Tulliver stubbornness), and their devotion to principle; 
and he is scornful of anyone who lacks either principle or the will to live up to it’’ (46). 

 Maggie, on the other hand, is a kind of a victim of the society, but her problem also partly 
derives from her internal world and lies in the way she deals with the world. As Thale asserts; 
…, the problems are those of love and duty; more relevantly they are the assertion or renunciation of the 
will.  Maggie is a Tulliver and love is a necessity of her nature. The withdrawal of Tom’s love- it is his 
method of punishing people-is the most terrible thing that happens to her, and her misery as a child when 
Tom is angry with her for letting the rabbits die is prophetic of their future  (50). 

Maggie, though she feels some kind of affection even if not true love  towards Philip and then 
Stephen cannot take action as she wishes to do but always feels herself oppressed by the demand of her 
brother Tom and more generally by the demands and expectations of the society. She feels herself closer 
to the deformed Philip Wakem but she does not love him sexually. When they meet she just puts a kiss 
on Philip’s cheeks but it is not a passionate kiss. Rather, for Maggie Philip is the one who wakes her up 
as his surname symbolically suggests. She cannot be with Philip because she does not love him sexually 
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but she wants Philip to keep in touch as they share the same interests such as painting, drawing, learning 
Latin etc.  

Moreover, just like Maggie, Philip has also suffered psychological and spiritual pain. Isolated 
by the others by her deformity, suffering from poor health and loving Maggie from a distance, Philip 
has also experienced the pain of loving someone very diferent from himself. Her father’s wealthcuts 
him off from many possible companions. In addition to his deformity, his interests in music, art, and 
literature seperate Philip from people such as Tom who value only practical achievements. Philip is a 
male counterpart of Maggie in that his handicap and his exceptional nature seperate him from the male 
dominated, mercantile society around him. Maggie and Philip fell out of place in their society, not only 
because they do not fit the cultural norms for members of their sex, but primarily because they desire 
more from life than the acquisition of material goods as Guth states(359). 

 Not feeling a kind of sexual love towards Philip because of his physical deformity, Maggie 
is attracted to Stephen Guest, who is the fiancee of her cousin Lucy. However, as Stephen Guest’s 
surname suggests he is temporary, not a permenant character in Maggie’s life, that is, he is an intruder 
and spoils the peace of the home. He is also aware of the fact that Maggie is going to be the fallen 
woman after she goes back home. He forces Maggie to elope with him although he is the fiancee of her 
cousin. Therefore, he is also a tyrant, and a replica of Tom both of whom force Maggie to succumb to 
their wishes and to obey to what they expect from her. Yet, Maggie is not completely indifferent to 
Stephen’s impulses, as Maggie is knitting, 
The ball of scarlet wool falls from her lap and runs across the room. She goes to retrieve it, but 
Stephen gets there first. He picks it up and winds it back towards her. They find themselves very close, 
their hands almost touching. He hands her the ball… Maggie looking into Stephen’s eyes throws the 
ball again. He retrieves it and hands it back to her. She throws it again but before he can retrieve it, 
SECOND MAGGIE puts her foot on the wool and THIRD MAGGIE runs and picks it up. All three 
turn away from each other (Scene 26). 

 Unlike the novel, Helen Edmundson creates three different Maggies in the play. Each 
Maggie represents different characteristics and life-stages of Maggie, as Gardner states, First Maggie is 
the impetuous, wayward child, maybe her very soul; Second Maggie is the young woman who tries to 
suppress her nature so he can bow to the wishes of her domineering brother, Tom; Third Maggie is the 
mature woman caught between the two as she struggles to reconcile her love for her cousin’s beloved, 
Stephen Guest, with her need to do the right thing.Maggie is a complex being, she is full of contradictory 
needs and desires but, as Jaques asserts despite the strong streak of independence and non-conformity 
that runs through her, the young woman also aspires the love and approval of the men in her life, starting 
with her father who is always her defender, Maggie’s loving loyalty is not returned with kind 
consideration by her brother who is obsessed with taking revenge of his father from Mr. Wakem to 
whom Mr. Tulliver lost the mill as the result of the lawsuit.  

 In the play Maggie Tulliver who is divided into three different characters wants more than 
what lives gives her, she is denied kind of education given to men and she is trapped in provincial life 
in which she is born. In the first scenes she is naughty, mischievous but she is highly intelligent who 
always gets into troubleand as Taylor says she is fretted over by her unimaginative mother, doted on by 
her mill-owning father and tolerated by her big brother Tom who is going to get the fine education that 
his sister actually deserves. Her place is soon taken by the self-sacrificing Second Maggie. Since her 
brother Tom forbids her meetingPhilip Wakem this Second Maggie ‘‘buries herself more deeply in 
religion and self denial’’ as Taylor states. Second Maggie is confined in the house, changes and turns 
into the perfect ideal woman, gives up learning, painting, singing etc. the characteristics which make 
Second Maggie seem unrealistic. Yet, these two Maggies’ are not enough to reveal the complete inner 
world of Maggie so, Third Maggie appears. These three Maggies not only represent different ages of 
Maggie but also different personality traits. Since Maggie Tulliver is a girl who wants to be educated, 
have an independent life and have her own place in the world she is divided into three in the play and 
as a result of the social oppression towards women to comply with what the social norms and rules 
require them to do, Second Maggie is portrayed with her hair and also spirit back to be able to be an 
‘‘Angel in the House.’’ Second Maggie also has the function of keeping the mischevious and naughty 
Maggie under control, as when Philip goes into the yard and Maggie goes to the window and sees him 
throgh the window, she says. 
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FIRST MAGGIE. My Philip? She waves to PHILLIP. SECOND MAGGIE pulls her away.  
          FIRST MAGGIE. I want to see him. I have missed him. He can tell me all about the world like 
he used to do. (She goes to the mirror.) ‘You have dark eyes…’  

SECOND MAGGIE (turning the mirror to the Wall) Don’t. (Scene 17) 
Although Tom has also mistakes, he does not need to divide himself into three in the play but 

Maggie has to because she is confined within the stringent system of education, politics and religion. 
Moreover, women’s existance is defined according to the men, that is their brothers, fathers or husbands. 
However, Maggie rejects all conventions of the patriarchal society and acts according to her id impulse. 
At the beginning of the play Mr. Tulliver says; ‘‘ the little ‘un takes after my side; she’s twice as cute as 
Tom’’ and Mrs. Tulliver says; ‘‘Too cute for a woman, I’m afraid. It’s no mischief much while  she’s a 
little ‘un, but an overcute woman’s no better nor a long -tailed sheep- she will fetch none the bigger 
price for that’’ (Scene 2). As Mrs. Tulliver says even being too cute prevents her from finding a husband 
which is the only way for women to secure a kind of future for themselves in that society. Since Maggie 
does not have a means of self-representation, she has to associate herself with men, first with Tom as 
she says to Philip ‘‘… the first thing I remember in my life is standing with Tom by the side of the Floss, 
while he held my hand; everything before that is dark to me’’ (Scene 19), then with Philip whom she 
does not love sexually but intellectually and wishes to guide her to show the way in life not love her. 
Therefore, she cannot have a life of her own but needs the presence of another man who will be a step 
for her to move in the society. Since men such as Tom have a phallus that women such as Maggie lack, 
they have representation, authority and power in the social system. When Tom and Maggie are arguing 
about Maggie’s not seeing Philip again, Tom says; 
TOM. How have your precious feelings led you to serve either me or my father? By disobeying and 
deceiving us, by ridiculous flights into one extreme into another. I have a different way of showing my 
affection. 
MAGGIE. Yes: because you are a man, and have power, and can do something in the world. 
TOM. I will submit to what I feel to be right. I will even submit to what is unreasonable from my father. 
But I will not submit to it from you (Scene 20). 

As Weed says, the whole story of Mr. Tulliver’s bankrupcy and loss of the mill and Tom’s 
payment of the debts and repossession of the property is an exclusively male one. It is the father, Mr 
Tulliver, who plunges the family into he bankrupcy and debt, the father who inscribes his curse against 
Mr. Wakem in the Bible, and the son, Tom who observes the curse, who restores the value of the Tulliver 
name and regains the mill. Throughout these events, Maggie and her mother, Mrs. Tulliver are merely 
passive observers and victims of the whole commercial drama (122). The way for women to be able to 
exist is to submit to the male domain and be subordinated to men. Yet, although Maggie is dependent 
on the presence of men, she is aware of sexual discrimination even when she is still a very young girl. 
She sees how women are harshly treated when she is reading the story of  the witch and says if the witch 
is drowned, … ‘‘she would go to heaven and God would make it up to her’’(Scene 2). Then, when she 
runs to the gypsies, she comes across a man in the shape of the blacksmith who is actually devil (Scene 
5). The man looks like a gypsy but then turns into devil and Maggie symbolically compares the man 
(who is responsible for the confinement of women)with the devil. 

 However, in this patriarchal society not only men themselves but also women are 
responsible for the confinement and subordination of women. Their minds, in a way are assimilated and 
they serve for the continuation of this oppressive system. Mrs. Tulliver remains a submissive and 
obedient wife until her husband, Mr. Tulliver’s bankrupcy, as she reacts to the bankrupcy; ‘‘ Oh my 
boy, my boy. To think as I should live to see this day. We are ruined. Everything is to be sold up. We 
shall be beggars, we must go to the workhouse. To think as your father should ha’ married me to bring 
me to this’’ (Scene 10). She seems to have a voice only after Mr. Tulliver loses the mill and his authority 
in the family which passes to Tom, as it is Tom who restores the family’s bankrupcy and gets the mill 
back by accumulating enough money. Then, Mrs. Glegg who also serves to the continuation of the 
patriarchal system says t otom and Maggie after their father’s bankrupcy; ‘‘Now’s the time to bear the 
fruits of his father’s disgrace and bring his mind to fare hard and work hard. And his sister too, must 
make up her mind to be humble and work’’ (Scene 11). Yet, for a woman even working should be under 
the consent of the males as Tom says to Maggie while she is scrubbing the floor in the mill; ‘‘I don’t 
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want my sister to do such things. If you have to do some sewing, ask about amongst our aunts. Don’t go 
into St. Oggs parading our situation to the world’’ (Scene 17).  

 Moreover, in this society people are regarded according to the the kind of family they 
belong to. In both the novel and the play, there are two completely different families, the Dodsons and 
Tullivers.Placed against the Dodsons are Tullivers, chiefly Mr Tulliver. As Thale states, the huge mill-
like man with his strong passions and animal stubbornness, is the equal of the whole Dodson clan. If the 
images to characterize the Dodsons are linen, locks, mould, wills-images drawn from domesticity and 
mortality-those to characterize Mr. Tulliver are the mill, the river, the outdoors, horses-images 
suggesting strenght and elemental energy. Mr. Tulliver is the man who appears more than he is. He has 
little control over himself, is too much the victim of his passions. Indeed the immediate cause of his 
trouble is simply his insistance on going to law to defend what he thinks are his rights. His tragedy is 
that , in spite of so much generosity and commitment to life, he has so little control over himself that he 
cannot cope with life (43).Tulliver and Dodson do not mix, do not even understand each other. They are 
radically separate and antagonistic. Tom and Maggie have just two ways to choose which is whether to 
be a Tulliver or a Dodson and their charasteristic properties are presented in terms of their families as 
Maggie who has dark complexion resembles to the Tullivers while Tom looks like more as a Dodson. 

  
CONCLUSION  
 

The lives of Tom and Maggie Tulliver are compared and contrasted in order to establish the 
gender inequalities.when compared to Tom who is regarded superior for both Tullivers and Dodsons 
due to his gender as he has the opportunity to exist and have a voice in the society for its own sake and 
has the power to restore his family’s wealth, Maggie being a female character is exploited by the society 
and its systems such as education, political, religion etc., just like the nature with which Maggie is 
associated. She is identified with nature and especially with the floss while her brother Tom is associated 
with the mill. In the end of the play Maggie dies by water in the river which is a part of the nature and 
symbolically she also causes the death of Tom as it is she who tries to save Tom from the flood but 
actually manages to kill him as she cannot exist or identify herself without Tom. However, there exists 
a subversive kind of relationship between Maggie and Tom as there is love, passion and hatred in their 
relationship. Tom mocks Maggie saying that she looks like a gypsy and First Maggie says to the Second 
Maggie;‘‘Why should we be good all the time? It’s Mother and Father’s fault. They don’t know anything 
and they don’t want to know. And Tom is the worst of all, he tries to make us feel stupid all the time but 
he is the one who is stupid, he is…’’ (Scene 16). First Maggie rebels against Tom’s tyranny but it is the 
Second Maggie who tries to silence her by saying; ‘‘Shut up, shut up, shut up. (she puts her hand over 
FIRST MAGGIE’s mouth.) Such wicked thoughts. What kind of demon is inside me, to have such 
thoughts? (Scene 17). Life gives Maggie one more opportunity to obtain Tom’s acceptance- but it is 
death that opens the way to life for her. They are again united only in death. As Szirotny says Maggie 
herself longs for death, ‘’the final rescue’’. She was a living dead and most probably commit a suicide. 
Philip suggests that Maggie is committing a long suicide destroying her body in annihilating herself 
(191).  
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PORTAKAL KABUKLARINDAN KİMYASAL AKTİVASYONLA 
ELDE EDİLEN AKTİF KARBONUN ÇÖZELTİ ORTAMINDAKİ KOBALT 

ADSORPSİYON DENGE ÇALIŞMASI 
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Özet 

Doğada bulunan ancak hızla artan endüstriyel faaliyetler sonucu su, toprak, hava ortamındaki 
miktarları her geçen gün artan ağır metallerin toksik etkileri ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle önem 
arz etmektedir. Doğal sulak alanlarda kontrolsüz endüstriyel atıkların sonucu olarak karşımıza çıkan 
ağır metaller yalnızca su kütlesinde değil, sulak alanların yapısında birikebilir. Bulundukları ortamlarda 
birikebilen ağır metaller, canlı yaşamı için toksik etkiler gösterebilmektedir.  

Aktif karbonun pahalı olması ve geri kazanımının fazladan maliyet getirmesi gibi dezavantajları 
olmasına karşın, geniş yüzey alanı, mikro gözenekli yapısı, yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve yüzey 
reaktivitesi bu adsorbanı adsorpsiyon çalışmalarında cazip kılmaktadır. 

Adsorpsiyon çalışmaları, Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon ile yapılmıştır. 
Çalışmamızda adsorpsiyon mekanizması üzerinde değişen metal konsantrasyonlarının ve sıcaklığın 
etkisi araştırılmıştır. Böylelikle ağır metaller ile Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon arasında 
farklı adsorpsiyon davranışları olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ağır metal, Adsorpsiyon, İzoterm, Portakal kabuğu, Aktif karbon, Termodinamik 
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COBALT ADSORBTİON EQUİLİBRİUM STUDY İN SOLUTİON 
ENVİRONMENT OF ACTİVE CARBON OBTAİNED BY CHEMİCAL 

ACTİVATİON FROM ORANGE  PEEL  
 

ABSTRACT  

Although existing in the nature, heavy metals, the amount of which is increasing in water, soil 
and air day by day as a result of rapidly increasing industrial activities, have become crucially important 
due to their toxic effects and the damage they cause in the environment. Heavy metals, which occur in 
the natural wetlands because of uncontrolled industrial wastes, may accumulate not only in the water 
mass but also in the living body of wetlands. These accumulated heavy metals may have toxic effects 
on wildlife. 

Despite the fact that active carbon has some disadvantages such as, it is expensive and its 
recycling brings about extra costs, its large surface area, micro porous structure, high adsorbent capacity 
and its surface reactivity makes this adsorbent desirable in adsorbent studies. 

In this study, adsorption experiments were carried out with the active carbon obtained from 
orange skin. The effects of changing metal concentrations and the temperature on adsorption mechanism 
were worked out in our research. As a result, it was observed that there are various adsorption tendencies 
between heavy metals and active carbon obtained from orange skin. 

 

Keywords: Heavy metal, Adsorption, Isotherm, Orange shell, Active carbon, Thermodynamics 
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Giriş 

İnsanlar yaşamak için bir çevreye ihtiyaç duymaktadırlar. Çevre ise insanı etkileyen ve ondan 
etkilenen dış şartlar olarak tanımlanabilir. Ancak çevre günümüzde bir takım sorunlarla karşı karşıya 
kalmış ve artık insanlığın önemli bir sorunu haline gelmeye başlamıştır. Çünkü canlıların yaşayabilmesi 
için hayati öneme sahip olan hava, su ve toprak günümüzde ciddi kirlenmelerle karşı karşıya kalmıştır. 
Bu kirlilikler genel olarak çevre kirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır.  

Çevre kirliliği bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve çevre üzerinde yapısal 
zararlar meydana getiren, onun niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir 
şekilde karışması olayıdır. Başka bir tanımla çevre kirliliği; ekosistemlerde doğal dengeyi bozan çeşitli 
ekolojik zararlardır. Değişik kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su 
ve toprakta yüksek oranda birikmesi ile çevre kirliliği meydana gelmektedir. Hava kirliliği, su kirliliği, 
toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve radyoaktif kirlilik çeşitlerine örnek olarak gösterilebilir.  

Özellikle su ve havanın canlıların yaşamı için hayati öneme sahip olmalarından dolayı çevre 
kirliliğinde en çok dikkat çeken alanlardır. Yerleşim alanları, endüstri kuruluşları, termik santraller, 
gübreler, kimyasal ilaçlar, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ile toprak 
erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca etkenlerdir. Bunların hepsi 
doğrudan veya dolaylı olarak sadece hali hazırdaki değil aynı zamanda gelecekteki canlı ve cansız 
varlıklara zarar vermektedir.  

Sınırsız ihtiyaçlar ve kıt kaynaklar ilişkisi üzerinden açıklanan insan ve doğa ilişkisi özellikle de 
günümüzde nüfusun hızla artması ve teknolojik gelişmelerden dolayı çok daha hassas bir noktaya gelmiş 
bulunmaktadır. Artan insan ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli tarım ve endüstriyel ürünlerin üretiminin 
baş döndürücü hızla gelişmesi dünyayı ekolojik dengenin bozulmasına yol açabilecek değişik çevre 
sorunları ile karşı karşıya getirmiştir. Özellikle nüfus ve endüstri tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde 
endüstrinin hızla gelişmesi, çevre kirliliği başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları ve bazı canlıların 
soylarının tükenmesi gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 

Çevre kirliliği türlerinden birisi olan su kirliliği, akarsu ve nehirlerin çeşitli fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik etkilerle, doğal niteliğinin ve görünümünün istenmeyen ölçüde bozulması olarak ifade 
edilmektedir. Bu kirlenme, evsel atıklar ile çeşitli endüstri işlemleri sonucu ortaya çıkan atık sulardan 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca tekstil endüstrisinde kullanılan ağartma, boyama ve yıkama işlemleri 
sonrasında da büyük miktarlarda atık su oluşmaktadır (Erdem, 2004) 

Adsorpsiyon olayı maddenin ara yüzeyinde moleküller arasındaki kuvvetlerin denkleşmemiş 
olmasından ileri gelir ve ara yüzeyde bir birikme olur. Derişimin artması halinde buna pozitif, azalması 
halinde ise negatif adsorpsiyon denir. Sıvıların, yüzeydeki mikro çatlaklarda ve gözeneklerde 
yoğunlaşmasına kılcal adsorpsiyon denir. Adsorpsiyon, taneciklerin tüm yüzeylerinde ve kenar çizgileri 
üzerinde gerçekleşmesi halinde yüzey doymuştur denilir. Gazlar için aynı durum yüksek basınç ve düşük 
sıcaklık hallerinde görülür. Kılcal yoğuşma olmadığı zaman genellikle adsorpsiyon monomoleküllerdir. 
Belirli bir adsorpsiyondan sonra adsorplanan madde, etrafındaki ortamla bir dengeye ulaşmaktadır 
(Yıldırım, 2003). 

Adsorpsiyon atık suların arıtılmasında kullanılan önemli yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle 
ağır metal derişimleri 100 ppm den daha düşük olan atık sulardan ağır metallerin giderilmesi geleneksel 
fiziksel, kimyasal işlemlerle (çökelme, iyon değiştirme, elektrokimyasal arıtma, buharlaştırma yolu ile 
geri kazanma vb.) çok verimli olmadığı gibi aynı zamanda çok pahalıdır. Bu nedenle adsorpsiyon 
yöntemi daha ekonomiktir (İmamoğlu, 1996). 

Gerçekte ağır metal tanımı fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 g/cm3 ’den daha büyük olan 
metaller için kullanılır. Bu grupta yer alan kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, cıva ve 
çinko başta olmak üzere altmıştan fazla metal doğaları gereği, yerkürede genellikle karbonat, oksit, 
silikat ve sülfür halinde kararlı bileşik olarak veya silikatlar içinde hapis olarak bulunurlar. 

Havaya salınan ağır metaller hayvan ve insanlar tarafından solunum yoluyla alındığı gibi, karaya 
ulaşan kesimi de bitkiler ve besin zinciri yoluyla alınır. Ağır metaller endüstriyel atık suların içme 
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sularına karışması yoluyla veya ağır metallerle kirlenmiş partiküllerin tozlaşması yoluyla da hayvan ve 
insanlar üzerinde etkili olurlar (Kahvecioğlu, 2003). 

Ağır metaller çok çeşitli kaynaklardan çevreye yayılabilmektedirler. Bu kaynaklar içerisinde ilk 
sırayı insanoğlunun yaptığı gündelik faaliyetler almaktadır. Maden faaliyetleri, sanayileşme ile birlikte 
ağır metal içeren katı yakıtların çok miktarda tüketilmesi, eksoz emisyonları, endüstriyel ve evsel atıklar 
ağır metal kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşmasının temel nedenleri olarak sıralanabilirler (Karabulut ve 
ark., 2000; Kahvecioğlu, 2003). Ağır metallerin yer üstü ve yer altı su kaynaklarına ulaşması endüstriyel 
ve evsel atıkların su kaynaklarına karışması ve asit yağmurları ile gerçekleşmektedir. Endüstriyel atıklar 
içerisinde yer alan ve çevreye zarar veren ağır metal türleri metal kaplamacılık, kömür, metal 
madenciliği, deri ve cila endüstrilerinin kaplama, yıkama ve durulama atık sularında bulunmaktadırlar 
(Wieder, 1990; Al-Asheh ve ark., 1999; Kahvecioğlu, 2003). Ayrıca, asit yağmurlarının toprağa 
ulaşması ile birlikte toprak bünyesinde bulunan ağır metallerin çözünmesi gerçekleşmektedir. Böylece 
çözünen ağır metaller ırmak, göl ve yer altı sularına karışarak su kirliliğine neden olmaktadır. Su 
kaynaklarına taşınmış olan ağır metaller aşırı derecede seyrelmiş olurlar ve kısmen karbonat, sülfat, 
sülfürleri halinde katı bileşik oluşturarak su tabanına çökerler, dolayısıyla bu bölgede toplanırlar. 
Sediment tabakasının adsorpsiyon kapasitesinin sınırlı oluşu bu bölgede ağır metal derişiminin sürekli 
olarak artışına neden olmaktadır. 

Diğer yandan ticari aktif karbonların çok pahalı malzemeler olması nedeniyle daha ucuz aktif 
karbon üretmek için birçok araştırmacı yerel ve özellikle atık organik hammaddeleri kullanmaya 
başlamıştır. Hem çevre kirliliğini azaltmak hem de aktif karbonu daha ucuza mal etmek amacıyla atık 
ürünlerin kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla bizde bu amaçlar doğrultusunda 
çalışmamızda yüksek yüzey alanına sahip aktif karbon elde edilmesi için organik kökenli Adana 
yöresinden temin edilen portakal atıklarını hammadde olarak kullandık. Portakal Kabuklarını 
Adana’dan topladık. 

Çalışmamızda özellikle yüksek yüzey alanına sahip aktif karbon üretmek için ZnCl2 kullanılarak 
kütlesel oranlar belirlenmiştir. Aktivasyon süresi için genel olarak bir saat süre yeterli olup, N2 gaz akış 
hızı 100 ml\dak., ısıtma hızı 10 0°C-dak., ve maksimum sıcaklık aralığı 500-850 0C olarak verilmiştir. 
Elde edilen aktif karbon için proses değişkenlerinin optimizasyon çalışmaları yapılarak, elde edilen 
maddelerin BET, SEM, XRD ve FTIR piknometre sistemleri ile karakterizasyonları ve sıvı faz ağırmetal 
adsorpsiyonları incelenmiştir. Çalışmamızın, bölgenin yanı sıra ayrıca konuyla ilgili literatür için de 
önemi bulunmaktadır. Çalışma kapsamında bölgeye has organik malzeme olarak Adana yöresinden 
temin edilen portakalna ait olan organik atıklar değerlendirilerek, bu üründen aktif karbon üretilmiş ve 
elde edilen aktif karbonlar ağırmetal uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. Bu kapsamda bölgeye has 
organik kökenli malzemeden aktif karbon elde edilmesi bölgeye has değer olduğundan, hem bölgeye, 
hem de bu konudaki literatüre katkı sağlayacaktır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 

1. Co(NO3)2. 6H2O çözeltisi  

2. NaOH Çözeltisi (0,1 N) 

3. HNO3 çözeltisi (0,1 N). 

 

Adsorban madde 

 

Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon  
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Yöntem 

 

Öncelikle adsorpsiyon işlemi için hazırlanan elma kabuklarının adsorplama özelliğinin olup 
olmadığı tespit edildi. Ardından 500 ppm stok çözelti hazırlandı. Hazırlanan stok çözeltiden 
seyreltilerek 1000 ml, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm ve 100 ppm’lik çözeltiler hazırlandı.  

Hazırlanan çözeltilere 1gr Portakal Kabuğundan elde edilmiş aktif karbon ilave edildi. 
Çalkalayıcılı su banyosunda 298 K, 308 K ve 318 K’de çalkalandı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 110, 120 ve 180 dakika zaman aralıklarıyla numuneler alındı. Bu numunelerin AAS ile 
ölçümleri yapılarak sonuçlar değerlendirildi. 

 

Portakal Kabuğundan Aktif Karbon Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu 

 

Kurutulmuş ve parçacık büyüklüğü 2 mm'den daha küçük olan Portakal Kabuğu ZnCl2 (1:1 
Portakal Kabuğu/ZnCl2 ağırlık oranında) ile karıştırıldı. Karışıma gerekli miktarda saf su ilave edilerek 
bu karışım fırında 105 0C'de kurutuldu. Daha sonra bu karışım aktivasyon sıcaklığı olan 500 0C'de 1 saat 
süre ile N2 akımı altında ısıtıldı. Aktivasyon işleminden sonra elde ürünün N2 akımı altında soğutularak 
buna 0.5 N HCI ilave edildi. Bu karışım filtrelendi ve üzerindeki kimyasal kalıntılardan ve klordan 
arındırılmak için birkaç kez saf su ile yıkandı. Süzülen çözeltinin AgNO3 ile herhangi bir tepki 
vermediği gözlendi. Son olarak, Adana yöresinden temin edilen portakal kabuğundan elde edilen aktive 
edilmiş karbon 105 0C'de 24 saat boyunca kurutulduktan sonra 200 mesh elekte (75 µm) elendi. Adana 
yöresinden temin edilen portakal kabuğundan elde edilmiş olan aktif karbon üretiminin toplam 
veriminin yüzdeliğinin hesaplanması için, elde edilmiş olan karbonun ağırlığı portakal posası ve ZnCl2 
ye bölündü. 

Adana yöresinden temin edilen Portakal kabuğundan elde edilen aktif karbonun yüzey alanı, 
gözenek boyutu ve gözenek hacmi nitrojen absorpsiyonu izoterminden 77 K’da 10-6’e 1 bağlı izafi 
baskılara bağlı olarak üç yıldız (Tri Star) 3000 (ABD Micromeritics) yüzey analizi ile ölçüldü. Toplam 
yüzey alanı ve ortalama gözenek çapı hesaplamak için BET denklemi kullanıldı. Gözenek yapısı ve 
yüzeyi ile gözenek boyut dağılımı BJH metodu ve t-plot kullanılarak belirlendi. Adana yöresinden temin 
edilen portakal kabuğundan elde edilen aktif karbonun SEM görüntüsü de, elde edilen aktif karbonun 
toz halinden alındı.  

Numunelerin bileşiminin kristalleşmesi, evrelerinin tanımlanması ve karakterize edilmesi için X-
ray difraksiyonları (XRD) kullanıldı. XRD numuneleri Rigaku Miniflex Diffractometer ile CuKα (30 
kV, 10 mA, k = 1.54050 Å) kullanılarak kaydedildi. Tarama 50 < 2Ө < 700 arasında yapıldı. Buna ek 
olarak, SEM görüntüsü, XRD modeli ve IR spektrumu Adana yöresinden temin edilen portakalndan 
elde edilen aktif karbon yüzeyinde, kimyasal aktivasyonla bu aktif karbonun hazırlanması sürecinde 
herhangi bir kobalt sabitine rastlanmadığını göstermektedir. SEM görüntüsünün yüzeyinde herhangi 
kobalt parçacığı veya kobalt formlarına rastlanmadığı gibi, IR bantları XRD modeli ve IR 
spektrumlarında kobalt veya bunun karakteristik özellilerini taşıyan parçacıklara rastlanmadığı tespit 
edildi. 

Adana yöresinden temin edilen portakal atıklarından elde edilen ve ZnCl2 ile karıştırılan doymuş 
aktif karbonun dikkate değer bir BET yüzey alanına (1127,09 m2/g) sahip olduğu görüldü. Ayrıca iyi 
gelişmiş gözenek değerlerine sahip olan bu aktif karbonun (ortalama gözenek değerleri çapı 2.69 nm.) 
son derece kullanışlı olduğu tespit edildi. Adana yöresinden temin edilen portakal atıklarının aynı 
zamanda ortalama %47,54 ile makul değerlerde ürün (aktif karbon) elde edildiğinin tespit edilmesi de 
bu aktif karbonun verimliliğini göstermektedir. 
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Standart Kobalt Çözeltileri 

 

Standart Co(NO3)2. 6H2O çözeltisi 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm ve 100 ppm olacak şekilde stok 
çözeltiden, çalışma çözeltisiyle birlikte hazırlandı. AAS de ölçümleri yapıldı. ve kalibrasyon eğrisi 
alındı.  

BULGULAR 

Adsoprsiyon İzotermleri 

 

Adsorpsiyon dengesini belirtmek için, sabit sıcaklıkta çözeltide kalan denge adsorplanan 
derişimine karşı adsorbanın birim miktarının adsorpladığı adsorplanan miktarı grafiğe geçirilir. 
Genellikle doğrusal olmayan bu eğriler adsorpsiyon izotermi olarak adlandırılır. Bir adsorpsiyon 
prosesinde kullanılması gereken adsorban ve adsorplanan miktarlarının önceden belirlenmesinde ve 
prosesin kapasite ve fizibilitesinin belirlenmesinde deneysel izotermler son derece önemlidir. Ayrıca, 
bu tür izotermler kuramsal modellemenin yapılabilmesi ve adsorpsiyon ısısı gibi termodinamik 
parametrelerin belirlenebilmesi için de önem taşımaktadır. Genel olarak uygulanabilecek bir model 
henüz geliştirilememiştir. 

Bu çalışmada; Portakal Kabuğu kullanılmıştır. Farklı konsantrasyonlardaki Kobalt T1: 298 K, T2: 
308 K, T3: 318 K deki sıcaklıklarda çözeltiden adsorpsiyonu ayrı ayrı incelenmiştir. 1 gram Portakal 
Kabuğu numuneleri ve 1 litre çözelti her bir deneme için kullanılmıştır. 

Denge çalışmalarının yapılması, adsorbentin kapasitesini belirlemede ve özellikle adsorbentin 
yüzey özelliklerinin açıklanmasında önem taşıyan adsorpsiyon izotermeleri sabitlerinin tayini için 
gereklidir. 

Deneysel veriler Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon modelleriyle değerlendirilip, eşitlik (1) ve 
(2)’den yaralanılarak Langmuir ve Freundlich sabitleri belirlenmiştir ve hangi modelin deneysel verilere 
daha iyi uyum sağladığı araştırılmıştır. 

 

Langmuir bağıntısının lineerformu;  

 

Ceq/ qe = 1/( qm. b) + Ceq/ qm          (1) 

 

Freundlich bağıntısının lineerformu;  

 

log qe=log kf+nlog Ce           (2) 

 

Ce : Çözeltinin denge derişimi ( mg/L)  

qe : Dengede adsorbent yüzeyinde tutunan madde miktarı ( mg/g) 

qm: Langmuir sabiti; dengede adsorbent yüzeyinde tutunan maksimum madde miktarı ( mg/g) 

b: Langmuir sabiti; adsorpsiyon denge sabiti ( L/mg) 

n: Freundlich sabiti 

KF: Freundlich sabiti ( mg/g). 
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Kobaltın Portakal kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki adsorpsiyonu için hesaplanan 

Langmuir ve Freundlich verileri 
 
 

 
 

Şekil 1. Kobaltın portakal kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki adsorpsiyonu için 
Langmuir grafiği (308 K, 40 mg/L) 

 

 
 
 

Şekil 2. Kobaltın portakal kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki adsorpsiyonu için 
Freundlich grafiği (308 K, 40 mg/L) 

 
Çizelge 1. Kobaltın portakal kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki adsorpsiyonu için 

hesaplanan Langmuir ve Freundlich parametreleri (40 mg/L) 

T (K)  Langmuir   Freundlich  
b (L/mg) qm (mg/g) R2 n KF (mg/g) R2 

298 -0,0256 -41,2159 0,9779 -0,5271 0,1503 0,9845 
308 -0,0214 -63,7557 0,8569 -0,6283 0,4107 0,9641 
318 -0,0236 -62,6209 0,9984 -0,6106 0,4134 0,9993 
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Şekil 3. Kobaltın portakal kabuğu üzerindeki adsorpsiyonu için termodinamik grafiği (40 mg/L) 

 

Çizelge 2. Kobaltın portakal kabuğu üzerindeki adsorpsiyonu için hesaplanan termodinamik 
parametreler (40 mg/L). 

 

T (K) Kc ΔG, kJ/mol ΔH, kJ/mol ΔS, kJmol-1 K-1 

298 1,7119 -178,7786 
0,0081 0,0323 308 1,9608 -223,9250 

318 2,1153 -249,1473 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sulu çözeltilerden ağırmetal gideriminde Portakal Kabuğu artıklarından yaptığımız aktif 
karbonun kullanılabileceği bulunmuştur. Çinko klorür (ZnCl2) ile aktive edilerek yaptığımız aktif 
karbonun çok iyi bir şekilde adsorplama yaptığı bulunmuştur.  

Sıcaklık arttıkça k değerlerini aktif karbon için artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu eğilim 
absorpsiyon prosesinin endotermik olduğuna işaret etmektedir. Langmuir ve Freundlich 
parametrelerinin hesaplanması için çizilen eğrilerde korelasyon faktörü Freundlich için R2 = 0,9993 
bulunmasına karşın Langmuir izotermlerinde R2 = 0,9984 değerleri elde edilmiştir. Buda Kobaltın, 
Portakal Kabuğundan elde edilen aktif karbon üzerindeki sorpsiyonu lineer olmaması nedeniyle 
Freundlich izotermine daha iyi uyum sağladığı bulunmuştur.  

Kobaltın aktif karbon üzerindeki sorpsiyonu incelendiğinde sorpsiyon izotermlerinin lineer 
olmaması sorpsiyon mekanizmasını hidrofilik dağılma dışında hidrojen bağı ve elektron alışverişine 
dayandığı söylenebilir. Bilindiği gibi adsorpsiyon prosesinde ortamın pH’ı çok önemli bir faktördür. 
Çünkü pH adsorbentin yüzey yüküne ve adsorbentin iyonlaşma derecesine etki etmektedir. Yaptığımız 
çalışma ortamın pH 4.5’de yapılmıştır.  

Gibbs serbest entarpisinin (ΔG) negatif değeri Kobaltın aktif karbon üzerindeki sorpsiyonu 
kendiliğinden olduğunu göstermektedir. ΔG değeri artan sıcaklıkla azalma eğilimindedir ki bu prosesin 
yüksek sıcaklıkta daha kolay yapılabileceği anlamına gelmektedir.  

ΔS’nin pozitif değeri sorpsiyon sırasında Kobalt çözeltisi ve aktif karbon ara yüzeyinde 
düzensizliğin arttığını göstermektedir. Sorpsiyon prosesleri entapik ve entropik katkılarla oluşur ki bu 
tepkimenin kendiliğinden olup olmadığını açıklar. ΔH’ın pozitif değeri sorpsiyonun endotermik 
olduğuna işaret etmektedir. Yaptığımız çalışmanın, atıkların aktif karbon olarak değerlendirilmesinde 
öncü bir rol oynayacağı kanaatindeyim.  
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FIKIH MEZHEPLERİNİN DOĞUŞUNA VE YAYILMASINA ETKİ 
EDEN FAKTÖRLER 

 
Yrd. Doç. Dr. Adem ARSLAN 

Bitlis Eren Ünv. İslamiİlimlerFak. 
 

İslam dininin kaynaklarından itikada ve ahlâka dair birçok hüküm çıkarılabildiği gibi, 
uygulamaya dair (amelî) de birçok hüküm çıkarılabilmektedir. Dinin uygulamayla ile ilgili bölümünü 
teşkil eden fıkha dair fikirlerin okullaşması, başka bir ifade ile dinin amelî hükümlerini anlama ve 
yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi ve bu sistem etrafında 
meydana gelen ilmi ve fikri birikim diyebileceğimiz Fıkıh Mezheplerinin doğuşu ve yayılması, şüphesiz 
bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Tarih içerisinde birçok mezhep ortaya çıktığı gibi, birçoğu da 
müntesiplerinin kalmamış olması nedeniyle varlığını ancak kitaplar arasında devam ettirebilmiştir. 
Kuran ve Sünnet çerçevesinde hareket eden ve günümüze kadar varlığını sürdüren dört fıkıh mezhebinin 
(Hanefi, Maliki, Şafiî ve Hanbeli) dünyada birçok bölgede, çok sayıda müntesipleri vardır. Bu fıkıh 
mezheplerinin doğuşuna ve yayılmasına etki eden birçok faktörler vardır. Bu faktörlerin incelenmesi 
fıkıh mezheplerini daha yakından tanımamızı ve bunları daha doğru değerlendirmemizi sağlayacaktır.  

Tebliğimizde belli başlı Fıkıh mezheplerinin doğuşuna ve yayılmasına tesir eden faktörler 
ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.   

 
Anahtar Kelimeler:  Fıkıh, Mezhep, Ehl-i Hadis, Ehl-i Re’y, Doğuş, Yayılış. 

 
GİRİŞ 
A-Mezhep Kavramı ve Fıkıh Mezhepleri 
B-Mezheplerin Doğuşuna Etki Eden Faktörler ve Mezhepler Öncesi Oluşumlar 
    1-Şehir Fakihleri 
     2- Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y  

 C-Ülkemizde ve Dünyada Ön Plana Çıkan Belli Başlı Fıkıh Mezhepleri 
  

İslâm’ın ilk dönemlerinde yetişen bilginlerin, dini metinler üzerindeki anlayış ve yorumlarının, 
dinin ilkeleri hakkındaki görüşlerinin, kendi öğrencileri ve belli zümrelerce benimsenmeye 
başlanmasıyla, din mensupları arasında bir zümreleşme meydana gelmiştir.2 Bu tip zümreleşmelerin 
benzerleri, dayandıkları asıllar İslâm’daki gibi sağlam olmamakla birlikte, öteki inançlarda da vardır. 

 Fıkıh mezheblerinin ortaya çıkışına tesir eden durumları şöylece sıralamak mümkündür:3  
- Başta, İslâm dininin temel kaynakları (Kur’an-ı Kerim ve Hadis) 

üzerine yapılan zihni faaliyetler, tartışmalar ve görüş ayrılıkları. 
- Bazı hadislerin Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından söylenip söylenmemiş 

olması veya sahih/mevzu olup olmaması üzerine yapılan yorumlar ve sonuçları. 
- Hayatta karşılaşılan yeni olaylar, hayatın yeni icab ve şartları karşısında 

bilginlerin görüşleri ve içtihadları. 

                                                 
2 Mezheblerin teşekkülünden evvel ve teşekkülü zamanları ile ilgili bilgi için bkz. Ahmed Hasan, İlk 

Fıkhi İslâm Mezheblerinin Kaynakları, Terc. Selahaddin Eroğlu, AÜİFD., Sayı: 0, y.y., ty., XXIX, 
ss. 313-328.  

3 Mezheblerin doğuşuna etki eden faktörler için bkz. Abdülkadir Şener, İslâmda Mezhebler ve Hukuk 
Ekolleri, (AÜİFD.), Sayı: 0, y.y. , ty., XXVI, ss. 371-372. 
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Fikirlerin okullaşması olarak da ifade edebileceğimiz mezheblerin varlığı,4 her şeyden evvel, 
önemli fikir adamlarına bağlıdır. İşte, bir süreç dâhilinde gerçekleşen mezhebleşmeyi biz, şehir fakihleri 
ve bu fakihlerin etkinliğine bağlı olarak oluşan gruplaşmalar şeklinde düşündük: 

1. Şehir Fakihleri ve Ekolleşme Temayülleri  
Bilindiği gibi, Emeviler’in izlediği ırkçı politika nedeniyle, fetih ve yönetim işleriyle Araplar 

uğraşırken, Arap olmayanlar (mevali) da, ilimle meşgul olmuşlardır. Sahabe fakihlerinin tamamına 
yakınının Arap olmasına karşılık, tabiin fakihlerinin, birkaç kişi dışında, neredeyse tamamının 
mevaliden oluşması da bu durumu teyid etmektedir.5  

Irkçı politikalarına rağmen Emeviler döneminde, Abbasiler döneminin halku’l-Kur’an gibi skandal 
olayları ve farklı düşüncedeki âlimlere karşı son derece hoşgörüsüz tutumu mevcut değildi. Emeviler, 
halkın ibadetlerine, ferdi ve ailevi yaşantılarına, hatta tayin ettikleri kadıların görüşlerine 
karışmamışlardı. Bu ortam neticesinde, hemen her şehirde, bazı âlimler ön plana çıkmış ve halk fıkhî 
problemlerini bu âlimlere sorarak çözmeye başlamıştı.6   

Mekke, Medine, Mısır, Kufe, Basra, Şam, Rey ve Yemen gibi belli başlı şehirlerde ön plana çıkan 
müçtehidler şunlardı:7  

Mekke’de: Atâ b. Ebî Rebah (ö. 115), Tâvus b. Keysan (ö. 106), Mücahid b. Cebr (ö. 103), Ubeyd 
b. Umeyr, Amr b. Dînâr (ö. 94), İkrime (ö. 115) gibi tâbiîn müçtehidlerin ön plana çıktığı Mekke’deki 
bu neslin Sahabeden üstadları, Abdullah b. Abbas (ö. 65), Abdullah b. Zübeyr (ö. 72) ve Muâviye b. 
Ebu Süfyân (ö. 60) idi. 

Medine’de: Medine’nin “yedi fakih”i (el-Fukahâu’s-Seb’a) olarak anılan Saîd b. el-Müseyyeb (ö. 
93) başta olmak üzere, Urve b. ez-Zübeyr (ö. 99), el-Kâsım b. Muhammed b. Ebû Bekr (ö. 102), Harice b. 
Zeyd (ö. 99), Ebû Bekr b. Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişâm (ö. 94), Süleyman b. Yesâr (ö. 107), 
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mesûd (ö. 98) gibi tâbiîn neslinin sahabeden üstadları; Hz. Ebubekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Zeyd b. Sabit (ö. 45), Hz. Âişe (ö. 57), Abdullah b. Ömer (ö. 73) ve Ebû 
Hüreyre (ö. 58) idi.  

Kûfe’de: Bu neslin sahabeden üstadları Hz. Ali (ö. 40) ve Abdullah b. Mes’ûd olarak sayılmakla 
beraber, tâbiînden; Alkame b. Kays en-Nehaî (ö. 62), el-Esved b. Yezîd en-Nehaî (ö. 95), İbrâhim en-
Nehaî (ö. 96) gibi Nehaî ailesi başta gelmek üzere, Mesrûk b. Ecda’ el-Hemedânî (ö. 63), Ubeyde es-
Selmânî, Şureyh b. Hâris el-Kindî (ö. 78), Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî (ö. 104), Saîd b. Cübeyr (ö. 95)’dir. 

Mısır’da: Mısır’da sahabeden Abdullah b. Amr b. el-Âs, tâbiînden; Ebû’l Hayr Mersed b. Abdullah 
el-Yezenî (ö. 90) ve Yezîd b. Ebû Habîb Mevlâ el-Ezd (ö. 128) etkili olmuştur. 

Basra’da: Hasan el-Basrî (ö. 110) başta olmak üzere, Muhammed b. Sîrîn (ö. 110) ve Katâde (ö. 
118) gibi buradaki tâbiîn neslinin sahabeden üstadları, Ebû Musâ el-Eş’ari (ö. 44) ve Kur’an öğretmek 
için burada bulunmuş olan Enes b. Mâlik (ö. 91)’tir. 

Şam’da: Abdurrahman b. Gânim el-Eş’arî (ö. 78), Ebû İdrîs el-Havlânî (ö. 80), Kâbisa b. Züeyb 
el-Huzâî (ö. 86), Mekhûl (ö. 116), Ömer b. Abdulazîz (ö. 101), Recâ b. Hayeve (ö. 112) olarak 
sayılmaktadır. 

Yemen’de: Tâvus b. Keysân el-Cündî (ö. 106), Vehb b. Münebbih es-San’âni (ö. 114) ve Yahya 
b. Ebû Kesîr Mevlâ Tayy (ö. 129) gibi müçtehidler etkili olmuşlardır. 

                                                 
4 İslâm kültür ve medeniyet tarihi incelendiğinde ilmi ölçülerden ayrılmayan, sadece inanç, ibadet ve 

uygulama alanında kalan samimi düşünce, içtihad ve yorumların, Müslümanlar açısından çok yararlı 
olduğu ve İslâmi hükümlerin yeni meydana çıkan olaylara rahatlıkla uygulanmasının bu sayede mümkün olduğu görülebilmiştir. 

Benzer görüş için bkz. Şener, İslâmda Mezhebler ve Hukuk Ekolleri., ss. 372-373. 
5 Bkz. Bakkal, İslâm Fıkıh Mezhebleri, 46. 
6 Bakkal, a.g.e, 46. 
7 Tabiîn müçtehidleri için Bkz. Bakkal, a.g.e, ss. 46-47; ayrıca bazı şehirlerde yer alan bir kısım sahabi ve tabiin 

müçtehidleri için bkz. M. Yusuf Musâ, Tarihu’l-Fikhi’l-İslâmi, Tercüme: Ahmet Meylani, İstanbul 1983, ss. 49-53.  
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Rey Şehrinde: İran’da bulunan Rey şehrinin fethiyle ilim ehli burayı ilim merkezi haline 
getirmişlerdir.8 Şuayb b. Halid el-Beceli er-Râzî (v. 124 h. /741 m.)9 Zübeyr b. Adiy el-Hamedani (ö. 
131 h.)10 gibi âlimler Rey şehrinde bulunanlar arasında zikredilebilir.  

Bir müddet sonra sahabenin yetiştirdiği tâbiîn nesli müçtehidleri, hocalarının, bölgelerinin ve 
ellerindeki malumatlarının farklılığı neticesinde, ‘Hicazlılar’ ve ‘Iraklılar’ şeklinde, başlıca iki gruba 
ayrılmıştır.11 Tabiîn döneminden itibaren üstad, muhit ve malumat farklılığına bağlı oluşan bu gruplara 
metod farklılığı da eklenince, ekolleşme temayülü iyiden iyiye hissedilmiştir. 12  

Mezhebleşmenin iskelet yapısının oluştuğu, Tabiîn’den sonraki dönemde ise, Kufe’de, Ebu Hanife 
Nu’man b. Sabit (150 h), Süfyan es-Sevri (161 h. /778), İbn Ebi Leyla Muhammed b. Abdurrahman 
(148 h. /765); Mekke’de, İbn Cüreyc (150 h./767); Medine’de, Mâlik b. Enes (179 h./795) ve İbnu’l 
Macişûn (164 h. /781); Basra’da, Osman el-Bettî ve Sevvâr; Şam’da, Abdurrahman b. Amr el-Evzaî (ö. 
157h./774); Mısır’da, Ebu’l Hâris el-Leys b. Sa’d el-Fehmi (175 h./791).. gibi şehir fakihleri 
yetişmiştir.13  

Hz. Peygamber (s.a.v)’den, İmam Şâfiî’nin yaşadığı zamana kadar geçen süre zarfında iki türlü 
fukaha vardı: Bir kısmı re’y ile öteki bir kısmı da rivayet ile meşhurdu. Ashab fukahası arasında re’yiyle 
tanınanlar bulunduğu gibi, hadis rivayetiyle meşhur olanlar da vardı. Tâbiîn, Tebe-i Tâbiîn fukahası da 
ehl-i re’y ve ehl-i Hadis fukahası diye ikiye bölünmüştü.14  

2. Hadis Ekolü (Hicaz veya Medine) ve Temsilcileri 
Emevilerin sonu ile Abbasilerin başlarında Irak ekolüne “ehl-i re’y”, Hicaz ekolüne de “ehl-i eser 

(ehl-i hadis)” denmeye başlanmıştır.15 El-Büveytî’nin Muhtasar’ında da geçtiği gibi, o zamanlar Hicaz 
bölgesinde yaşayan fakihlere “Hicaziyyun”, Iraklı fakihlere de “Irakıyyun” denilirdi.16 

Bilindiği gibi Hz. Peygamber (s.a.v)’in vefatından sonra sahabenin büyük çoğunluğu Hicaz 
bölgesinde yaşamış, hicret yurdu Medine, Allah Resulü (s.a.v)’nün ve sahabenin sığınağı olmuştur. Bu 
nedenle Hicaz bölgesinde hadislere sağlıklı biçimde ulaşmak ve herhangi bir olayla ilgili bir rivayetin 
bulunup bulunmayacağını öğrenmek, başka yerlere göre daha kolay olmuştur. Irak bölgesinin yapısı ise, 
Hicaz’a göre hem daha karmaşık, hem de sahabe sayısı olarak çok daha azdı. Ayrıca, Sahabilerin Irak’a 
gidenleri ömürlerinin büyük bir kısmını cihat ile geçirmişlerdi.17 

Hicaz ekolü; Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Ali, Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Ömer, Hz. Aişe, 
Abdullah b. Abbas gibi bilgin sahabilerin öğrencilerini oluşturan “Medineli Yedi Fakih” tarafından 
temsil edilmiştir. Bunlar; Sâid b. Müseyyeb (ö. 94/712) başta olmak üzere, Ebu Bekr b. Abdirrahman 
b. Haris b. Hişam (ö. 94/712), Kasım b. Muhammed b. Ebî Bekr es-Sıddık (ö. 107/725), Urve b. Zübeyr 
b. el-Avvam (ö. 94/712), Süleyman b. Yesar (ö. 107/725), Harice b. Zeyd b. Sabit (ö. 104/722 veya 
107/725), Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe b. Mes’ud (ö. 98/716)’tan oluşmaktaydı.18  

                                                 
8 Bkz. Nihat Hatipoğlu, Ebu Zur’a Er-Râzî ve Hadis İlmindeki Yeri, Ankara 2000, 4. 
9 Şuayb b. Halid el-Beceli er-Râzî için bkz. İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzib, İ’tena bih: İbrâhim ez-Zeybek-Adil Mürşid, Muessesetu’r-Risâle, 

yy, ty, II, 173. 
10 Zübeyr el-Hamedani için bkz. İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzib, Muessesetu’r-risâle, 1995, I, ss. 625-626; Ebu Hatim er-Râzî (v. 327/938) ve 

önceleri Hanefi ekolü görüşünde iken daha sonra Şâfiî ve Hanbelî görüşüne kayan Ebu Zur’a er-Râzî (v. 375 h./985 m.) Rey’ şehrinde bulunan 
âlimlerden bazılarıdır. Bkz. Hatipolu, Ebu Zur’a er-Râzî, ss. 4-5. 

11 Bakkal, İslâm Fıkıh Mezhepleri, 47; Hicaziyyûn ve Irakiyyûn şeklindeki ikili algı elimizdeki el-Muhtasar yazmalarında da bulunmaktadır. 
Bkz. Buveytî, el-Muhtasar, Süleymaniye Kütüphanesi Murad Molla nüshası 101b; Büveytî, el-Muhtasar, Topkapı Sarayı (1079) nüshası, 
76b. 

12 Bu iki grup (ekoller) için farklı isimlendirmeler yapılmaktadır. Birisine, Hadisçiler, Eserciler, Ehli Eser, Hadis Taraftarları gibi isimlendirmeler 
yapılırken; ötekine de Reyciler, Iraklılar, Ehl’i Re’y, Rey Tarafdarları vb. isimlendirmeler yapılmıştır. Örneğin bkz. Ali Şafak, İslâm 
Hukukunun Tedvîni, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 504, Erzurum 1977, ss. 49-50. 

13 Yusuf Kılıç, İslâm Fıkıh Mezheblerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler, İstanbul 1997, 268. 
14 Bkz. Muhammed Ebu Zehra, İmam Şâfiî, Terc. Osman Keskioğlu, Ankara 1987, 62. 
15 Bakkal, İslâm Fıkıh Mezhepleri, 48; ayrıca “re’y” kelimesinin etimolojik yapısı ve kavramsal gelişimi hakkında geniş bilgi için bkz. Kadir 

Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, ss. 1-22; Ehli re’y ve 
ehl-i hadis kavrmları için ayrıca bkz. İbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Basımevi, II, 485. 

16 Örnek için bkz. Büveytî, el-Muhtasar, Süleymaniye Kütüphanesi Murad Molla (1189) nüshası (Muhtasar S), 101b; Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi 1079 nüshası (Muhtasar T2), varak 76b. 

17 İbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Basımevi, II, 481. 
18 Şener, İslâmda Mezhebler ve Hukuk Ekolleri, (AÜİFD.), XXVI, 376. 
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Hicazlılar, hakkında nass bulunmayan meseleler üzerinde yorum veya içtihad yaparken, en çok 
maslahata önem verirlerdi, genellikle farazi meseleler hakkında kafa yormaz ve bu gibi meseleler 
hakkında görüş beyan etmezlerdi.19  

Hicazlılar, “Bin kişinin bin kişiden yaptığı rivayet, bir tek insanın bir tek kişiden yaptığı rivayetten 
daha güçlü bir delildir” şeklindeki prensibten yola çıkarak, Medine halkının uygulamalarını önemli bir 
delil olarak algılamışlardır.20 Medine halkının yaşam şekline, yüce Allah c.c’ın elçisinin nebevi 
gözetiminden geçtiği için çok önem vermişlerdir. 

3. Re’y Ekolü (Irak veya Kûfe) ve Temsilcileri 
Kûfe ekolü, re’y ekolü ve daha sonra Hanefi mezhebi olarak isimlendirilecek fıkıh ekolünün 

sahabeden ilk temsilcisi, Abdullah b. Mes’ud olarak gösterilmektedir.21 
Bu ekole ismini veren “Re’y” kelimesi; şahsi görüş, düşünce ve kanaat anlamına gelmektedir.22 

Re’y, farklı delillerin çatıştığı durumlarda, düşünce ve araştırmadan sonra kişinin doğruluğuna kanaat 
getirdiği görüştür.23 Re’y kelimesi, İslâm hukuk literatüründe ıstılahi bir anlam kazanmış olsa da, İslâm 
hukuk tarihi boyunca bu kavrama değişik anlamlar yüklenmiştir. 

Ehl-i Re’y hakkında birçok görüş ileri sürülmektedir. Şah Veliyullah ed-Dehlevi şunları söyler: 
“Gördüm ki, bazıları re’y ve hadis konusunda zahiriye ve ehl-i re’y olmak üzere iki fırka olduğunu 
zannetmişlerdir. Onlar, kıyas eden ve istinbat yapan herkesi, re’y ehli saymışlardır. Aksine re’y’den 
kasıt, fehm ve akletme değildir. Çünkü bu her âlimde bulunan bir vasıftır. Re’y’den kasıt, her hangi bir 
sünnete dayanmayan re’y de değildir. Çünkü bunu hiçbir Müslüman kabul etmez. Re’y’den kasıt kıyas 
ve istinbat yapabilme yeterliliği de değildir. Bu anlamda Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahaveyh, hatta 
Şâfiî ittifakla re’y ehli kabul edilmemişlerdir. Hâlbuki onlar hem istinbatta bulunur, hem de kıyas 
yaparlardı. ‘Ehl-i re’y’den asıl maksat; Müslümanlar arasında ve Müslümanların çoğu tarafından 
ittifakla kabul edilen meseleleri kabulün yanında, mütekaddiminden her hangi bir âlimin usulüne göre 
tahricte bulunmaya yönelen kimselerdir. Bunların yaptıkları işin ekserisi, benzer meseleyi benzerine 
hamletmek, hadis ve esere tabi olmak yerine, (çözüm için) asıllardan birine başvurmaktır.”24 

Nasslardan hüküm çıkarmada kullanılmasına şer’i açıdan cevaz verilmiş olan re’y’i, ilk belirlemeye 
çalışan kişinin İmam Şâfiî olduğu kaydedilir.25 İmam Şâfiî re’yin sadece kıyastan ibaret olduğunu 
savunmuştur.26  

Mezheb’lerin oluşumu ve gelişimi şüphesiz, bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Mezheblerin 
oluşumunda, Kurucu, yetkin bir lider ve etkileyici, sorunsuz bir metodolojinin önemi inkâr edilemez.27 
Bu anlamda İmam Şâfiî, hem kişiliği hem de metodolojisiyle, İslâm hukukuna adını altın harflerle 
yazdırmıştır. Bu önemli hukuk bilgininin etkisi, günümüze kadar devam etmekte, son yıllarda, birçok 
batı çalışmalarına konu edilmektedir.28  

                                                 
19 Şener, a.g.m., XXVl, 376. 
20 Bkz. Muhammed Ebu Zehra, İslâm Hukuk Okulları ve Sekiz Büyük İmam (Eserin Orijinal Adı: Tarihu’l-Mezahibi’l-İslâmiyye), 

Tercüme: İ. E. Dal, İstanbul 2006. 
21 Furat, Kûfe Ekolü, 248. Abdullah ibn Mes’ud’un dışında Kûfe’de, kaynaklarda bazı abartılı rakamlar zikredilse de, 150 kadar sahabinin 

yaşadığı anlaşılmaktadır. Bkz. Furat, a.g.e, 248. 
22 İbn Manzur (ö. 711 h.), Lisanû’l-Arab, Daru İhyâi’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut, 1999, V, 91; ayrıca bkz. M. Esad Kılıçer, “Ehl-i re’y” md. 

DİA, İstanbul 1994, X, 520; Sahib Beroje, İslâm Hukukunda Ehl-i Re’y ve Re’y Merkezli Fıkıh Anlayışı (Ya da Ebu Hanife ve 
Arkadaşlarının Fıkıhta Re’y’i Kullanma Tarzı), Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEK-DAV), İslâmî Araştırmalar 
Ebu Hanife Özel Sayısı, Ankara 2002, c. XV, sayı: 1-2, 151. 

23 Beroje, Ehl-i Re’y ve Re’y Merkezli Fıkıh Anlayışı, XV, 151. 
24 Beroje, a.g.m, XV, 152. 
25 Bkz. Beroje, a.g.m, XV, 152. 
26 Şâfiî tek içtihad yönteminin kıyas olduğunu savunuyorsa da, onun kıyası, sonraki usulcülerin dört temel unsur üzerine (asıl, fer’, ortak illet 

ve hüküm) bina ettikleri usuli kıyas değildir. Çünkü onun döneminde bu anlamda bir kıyas anlayışı yoktu. Şâfiî’nin içtihadı kıyasla 
sınırlandırdığı ifadesinden, onun istinbatı usûlcülerin istilahındaki kıyasa indirgediği anlamı çıkarılmamalıdır. Bkz. Beroje, İslâm 
Hukukunda Ehl-i Re’y ve Re’y Merkezli Fıkıh Anlayışı, XV, 152; Bkz. Soner Duman, Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, İstanbul 2009, ss. 74-
75. 

27  Bkz. Majid Khadduri, al-Risâla fi Usûl al-Fıqh (İslamic Jurisprudence Translator’s İntroduction), Cambridge/UK, 1987, ss. 45-46. 
28 Özellikle Joseph Schacht, batıda, İmam Şâfiî’nin İslâm Hukukundaki yerini, özellikle vurgular. Bkz. Joseph Schacht, The Origins of 

Muhammadan jurisprudence, bunun yanında Majid Khadduri, al-Risâla fi Usûl al-Fıqh (Treatise on the Foundations of İslamic 
Jurisprudence), The İslamic Text Society, UK., 1987, 45.  
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E. Şâfiî Fıkıh Ekolünün Teşekkülü (Oluşum Süreci) 
Abbasiler döneminin ilk asrında (132-232 h. / 750-846 m.) büyük müçtehitlerin ürettiği fıkhî 

içtihatlar, talebelerinden başlayarak mezhepleşme sürecine girmiştir.29 Şâfiî mezhebinin teşekkülü de, 
bu süreç içerisinde gerçekleşmiştir.  

“Mezhep” yapısının oluşumunda, Kurucu, güçlü bir lider ile etkileyici ve sorunsuz bir 
metodolojinin önemi inkâr edilemez. İmam Şâfiî’nin, Kitap ve Sünnet, İcmâ, Sahabe Kavli ve Fetvası 
ile Kıyas olmak üzere, beş kaynaktan beslediği metodolojisi ile iskelet yapısı oluşan Şâfiî ekolünün, 
İmam Şâfiî’nin gayretli ve sadık öğrencilerinin yardımıyla da iyice şekillendiğini söylemek mümkündür. 

İmam Şâfiî mezheb sahnesinde tezahür ettiğinde, bir tarafta re’y’e vurgu yapan Ebu Hanife ve 
öğrencilerinin, öbür tarafta ise geleneğe vurgu yapan İmam Mâlik ve öğrencilerinin oluşturduğu çevre 
ile karşılaşmıştır.30 Temel öğrenimini Mekke’de tamamlayan İmam Şâfiî, önce İmam Mâlik’e öğrencilik 
yapmıştır.31 Sonradan Irak’a giden İmam Şâfiî, orada Ebu Hanife’nin talebeleriyle görüşmüş, onların 
fıkıhtaki usullerini öğrenmiş, Hicazlıların yöntemini de Irak ulemasının yöntemiyle mezcederek 
kendisine has bir mezhep meydana getirmiştir.32  

Mezhep oluşumlarında rol alanlar, kendi çevreleri adına hadis faaliyetlerine katılmış, hatta toplum 
nezdindeki meşruiyetlerini, daha çok hadislere olan uygunluklarıyla temellendirmeye çalışmışlardır.33 
Ehl-i hadis çevresinden gelen Şâfiî’nin fıkıh düşüncesi de, böyle bir zeminde mezhepleşme sürecini 
yaşamıştır.34 Nitekim İmam Şâfiî’den sonra, ders halkasının başına geçen ve mezhebleşme sürecinde 
önemli bir fonksiyon icra eden, Ebu Yakub el-Büveytî’nin de hadis çevresinden geldiğini ve 
mezhebleşmeyi hadis yörüngeli bir şekilde yaşadığını görmekteyiz.35  

İmam Şafiî’nin, kendisinden sonrakilere bir metodoloji sunması sebebiyle takipçilerine, öteki 
mezhep imamlarının kendi mezheblerine yaptıkları etkilere nazaran, daha fazla etki ettiği söylenebilir. 

F. Şâfiî Fıkıh Ekolünün Yayılması 
Fıkıh ekollerinin yayılmasının çeşitli amilleri vardır. Bunların başında kurucu imamın yetkin 

kişiliği ve mirası, ikincisi mezheb kurucusunun fikirilerini sonraki kuşaklara aktaracak sağlam talebeler 
ve eğitim faaliyetleri, üçüncüsü mezheb kurucusu veya takipçilerinin yönetime yakınlığı, dördüncüsü ise 
mezhebin kendi yapısıdır (hukuk düşüncesinin gelişmeye açık olması, kolaylığı vb.).36  

Şâfiî düşüncesinin kurulması ve yayılmasının en önemli faktörü, lügat ve din yönüyle yetkinliği 
tartışılmayan, nesebi Kureyş’e dayanan İmam Şâfiî’nin bizzat kendisidir. İmam Şâfiî, ilmi yönden 
yaptığı seyahatler ile fikirlerini güçlendirmiş, bunun yanında Mısır’da görüşlerine son şeklini vererek, 
kendisinden sonrakilere önemli eserler bırakmıştır.  

İmam Şâfiî’nin metodolojisini temsil eden önemli öğrencileri, telif, tedris ve naklettikleriyle, Şâfiî 
düşünce sistemini daha geniş bölgelere taşımışlardır. Bu anlamda Irak’ta Zaferanî, Mısır’da ise Büveytî, 
Müzenî ve Rebi b. Süleyman el-Murâdî’nin etkileri çoktur. El-Büveytî ve onun halefi el-Müzenî’nin 
Muhtasar’ları, İmam Şâfiî’nin öğretisinin şöhret bulmasını sağlamış ve İmam Şâfiî’nin ana eserine (el-

                                                 
29 Aybakan, İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhebleşmesi, 17. 
30 Bkz. Aybakan, “Şâfiî Mezhebi” md, DİA, XXXVIII, 233. 
31 Bkz. Aybakan, a.g.md, 233. 
32 İbn Haldun, Mukaddime, Çeviren: Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1983, II, 1052. 
33 Aybakan, İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhebleşmesi, 17. 
34 Aybakan, a.g.e, 17. 
35 el-Büveytî fikirlerinin meşruiyetini çok açık bir şekilde hadislere dayandırmıştır. El-Büveytî’nin, Teyemmüm ile ilgili Ammar b. Yasir’den 

rivayet edilen bir hadis sebebiyle, İmam Şafiî’den gelen sözleri değiştirdiği ve İmam Şafiî’nin, eğer bir sahih hadisin benim sözlerime 
muhalefet ettiğini görürseniz onu alın, o benim sözümdür anlamında kendilerine tavsiyede bulunduğunu söylediği kaydedilmektedir. Bkz. 
İbn Salah, Tabakatu Fukahâi’ş-Şâfiîyye, Tahkik: Muhyiddin Ali Necip, Beyrut 1996, II, ss. 681-682. 

36 Bkz. Cafer Abdusselam Ali, “Avamil’u İntişari’l-Mezhebi’ş-Şâfiî fi Muhtelifi’l-biladi’l-İslâmiyye”, el-İmamu’ş-Şâfiî Fakihen ve 
Muctehiden (Malezya İslâm Üniversitesi ile ISESCO’nun düzenlemiş olduğu İmam Şafi Sempozyumu bildirilerini kapsamaktadır), 
(Daru’t-Takrib Beyne Mezahibi’l-İslâmiyye), 2001, 560-563. 
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Üm) rağbeti artırmıştır.37 Özellikle, İmam Şâfiî’nin sözlerini kısaltarak sunan, bildiğimiz en eski tarihli 
Muhtasar olması yönüyle38 Muhtasaru’l-Büveytî’nin, el-Üm’mün şöhret bulmasına katkıları çoktur. 

Mısır’da hüküm süren Tolunoğulları devletinin kurucu lideri Ahmed b. Tolun (ö. 270 h./884 m.), 
Şâfiî ekolüne ayrıcalık tanımış, kendi ev halkının üyelerini er-Rebi el-Murâdî ile birlikte, İmam Şâfiî’nin 
eserlerini çalışmaya teşvik etmiştir.39 Bir görüşün siyasi ve idari olarak desteklenmesi, o görüşün 
yayılması ve geniş kitlelerce kabul görmesini kolaylaştırdığı için yönetimce de desteklenenen Şâfiî 
hukuk düşüncesi, gerek Mısır’daki alimler gerekse yurtdışından gelen alimlerce rağbet görmüş ve 
nihayetinde el-Üm üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Nitekim er-Rebi vasıtasıyla Üm’den 
yapılmış olan şimdiki sahip olduğumuz nakiller de, bu dönemin tarihine aittir.40  

Şâfiî hukuk düşüncesinin gelişmeye açık oluşu ve Şâfiî düşüncesine sahip, sağlam talebelerin etkisi 
ile Şâfiî mezhebi, çok geçmeden, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır.41  

Muhaddis Ebu Zur’a er-Râzî’nin, hicri 229 yılında, Mısır’da kalışı ve İmam Şâfiî’nin kitaplarından 
istifade ettiğini anlatması, İmam Şâfiî’nin kitaplarının, çok geçmeden, ne kadar şöhret bulmuş olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir.42 Ebu Zür’a er-Râzî şöyle der: “Mısır’a ilk gidişimde daha az 
kalacağımı sanıyordum. Ancak Mısır’daki ilmin zenginliğini görünce daha fazla kalmaya karar verdim. 
O esnada Mısır’da İmam Şâfiî’nin kitaplarını en iyi bilen kişiyi aradım ve buldum. O adamla seksen 
dirhem karşılığında Şâfiî’nin bütün kitaplarını yazdırmak konusunda anlaşmaya vardık. Ben Mısır’a 
geldiğimde iki elbisem vardı. Bunları sattırıp parasıyla -ki altmış dirhem yapmıştı- yüz sayfa kâğıdı on 
dirheme satın aldım. Bu satın aldığım kâğıtlara Şâfiî’nin kitaplarını yazdım.”43 

 
 

  

                                                 
37 Bkz. el-Shamsy, “The Fırst Shâfi’î”, 334. Ayrıca, Büveytî’nin yetiştirdiği birçok öğrenci dünyanın çeşitli yerlerine dağılarak Şâfiî 

düşüncesinin yayılmasına önemli katkılar sağlamışlardır. Bkz. Ebu Asım el-Abbadi, Kitabu Tabakâti’l-Fukahâi’ş-Şâfi’iyye, Leiden E. 
J. Brıll, 1964, 8. 

38 Bkz. Büveytî, el-Muhtasar, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 1079 Numaralı Nüsha (Muhtasar T2), Giriş’teki metne bakınız.  
39 Nihayetinde, İbn Tolun’un iki oğlu (Ahmed ve Adnan) ve azatlı kölelerinin bazıları Şâfiî hukuk adamı olmuşlardır. Bkz. İbn Asakir (h. 499 

h.-571 h.), Tarihu Medinet Dimeşk, Tahkik: Ömer b. Ğarame el-Umrevî, Beyrut 1996, XL (40), ss. 53-55; Beyrut 1997, L (50), 261; Bkz. 
el-Shamsy, “The Fırst Shâfi’î”, 334.  

40 Bkz. eş-Şâfiî, el-Üm, Tahkik: Rıfat Fevzi el-Muttalibi, Muhakkikin Önsözü, I, 24; eş-Şâfiî, er-Risâle, Ahmed Muhammed Şakir Baskısı, 
601; el-Shamsy, “The Fırst Shâfi’î”, 334.  

41 Bkz. Ebu Asım el-Abbadi, Kitabu Tabakâti’l-Fukahâi’ş-Şâfi’iyye, E. J. Brill, Leiden 1964, 8. 
42 Bkz. Nihat Hatipoğlu, Ebu Zur’a er-Râzî, ss. 16-17. 
43 İbn Ebi Hatim er-Râzî (327 h.), Kitabu’l-Cerh ve’t-ta’dil, Daru ihyaî Turasi’l-Arabi, Beyrut, ty. I, 340; Ayrıca bkz. Hatipoğlu, Ebu Zur’a 

er-Râzi, 17. 
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Güneş Enerjisi Destekli Doğal Taşınımlı Kurutma Sisteminin 
Tasarımı ve İmalatı 

Meral ÖZEL 
Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ, 23279 

Mesut ULUSAL  
   Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ, 23279 

 ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, bazı tarımsal ürünlerin kurutma işlemini gerçekleştirmek için 
tamamıyla güneş enerjisinden yararlanan doğal taşınımlı bir kurutma sisteminin tasarımını ve imalatını 
yapmaktır. Çalışma Elazığ’ da gerçekleştirileceği için, Kolektör tasarımına başlarken ilk önce Elazığ 
ilinin konumuna bağlı olarak uygun kolektör eğim açısı belirlenmiştir. Daha sonra, kurutma sisteminde 
kolektörde şartlandırılan havanın dolaşımı, doğal taşınım şartları ile sağlanacağından uygun hava kanalı 
boyutlandırılması yapılmış ve buna bağlı olarak güneş ışınlarının toplanacağı cam yüzeyin boyutları 
elde edilmiştir. Kolektör ile kurutma odası bir bütün halde düşünülmüş ve kolektör eğim açısını 
bozmayacak şekilde kurutma bölmesi kolektör üzerine yerleştirilmiştirilerek kurutma sisteminin 
tasarımı ve imalatı tamamlanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Kurutma sistemi, Doğal taşınım, Kolektör. 
 

 
Design And Manufacture Of Natural Convection Drying System 

Supported By Solar Energy 

 ABSTRACT 

The main purpose of this work is to design and manufacture a natural convection drying system 
supported by solar energy to perform the drying process of some agricultural products. Since the study 
will be carried out in Elazığ, when starting the collector design, firstly the appropriate collector 
inclination angle was determined according to the position of Elazığ province. Then, the circulation of 
conditioned air in the collector in the drying system is achieved by natural convection conditions, so 
that proper air channel dimensioning has been done and accordingly the dimensions of the glass surface 
on which the sun rays are collected have been obtained. The drying chamber with the collector was 
considered as a whole and the design and manufacturing of the drying system were completed by placing 
the drying compartment on the collector so as not to disturb the angle of inclination of the collector. 
 
Keywords: Solar energy, Drying system, Natural convection, Collector. 

GİRİŞ 

Kurutulacak ürünlerin yapısındaki nemi uzaklaştırmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemlerden ilk akla geleni serme usulü ile gün ışığında yapılan kurutma işlemidir. Bu yöntem yaygın 

olarak kullanılsa bile çevre şartlarından etkilendiği ve kurutulan ürünlerin kalitesinin düşük olmasından 

dolayı ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir. Bu tür sebeplerden dolayı mevcut ürün kalitelerinin 

iyileştirilmesi, kurutma sürelerinin ve verimliliğinin arttırılması istendiğinden yeni kurutma 

sistemlerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları uzun bir süredir yaygın olarak yapılmakta ve ilerleyen 

bir teknoloji haline dönüşmektedir. Kurutma sistemlerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları 

yapılırken, mevcut enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan sistemlerin 
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oluşturulması en önemli unsurlardan biridir. Kurutma sistemlerini kendi aralarında genel olarak 

sınıflandıracak olursak endüstriyel kurutucular ve küçük ölçekli kurutucular olarak sınıflandırabiliriz. 

Endüstriyel kurutucuların yüksek enerji maliyetlerinden dolayı günümüzde bu sistemlerin enerji 

maliyetlerini azaltmak için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında güneş enerjisi destekli 

kurutma sistemleri oluşturarak enerji tüketiminin azaltılması işlemi gelmektedir. Güneş enerjisi sonsuz 

enerji deposu olarak görülebilir. Yeryüzüne düşen güneş ışınlarının sadece bir kısmı enerji üretimi için 

kullanıldığından elde edilen enerjinin en etkin şekilde kullanılması gerekir. Kurutma sistemlerinde bu 

enerjinin etkin bir şekilde kullanılması için kurutma karakteristiklerinin iyi analiz edilmesi 

gerekmektedir. Bu kuruma karakteristiklerinden en önemli olanları arasında kurutulacak ürün, kurutma 

süresi, kurutma sıcaklığı, kurutulacak ürün miktarı ve raf ömrü gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. 

Literatürde, bu alanda yapılan çalışmalar aşağıda kısaca özetlenmiştir. Tarımsal ürünlerin 

kurutulmasında kullanılacak olan bir zorlanmış taşınımlı güneş enerjili kurutucunun tasarımı ve imalatı 

Bharadwaz vd. [1] tarafından yapılmış olup, deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın en 

büyük amacı Hindistan’da tarımsal faaliyetler sonrası üretilen ürünlerin depolama ve bozulma sıkıntıları 

olduğundan ve kullanılan soğutma, yüksek enerji gerektiren kurutma sistemlerinin yerine geçebilecek 

bir sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. Kurutma sistemi üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden 

biri havanın şartlandırılmasını sağlayan kolektör kısmıdır. Kolektör kısmının tasarımında galvanizli sac 

kullanılmış ve siyaha boyanmıştır. Kolektörün güneş ışınlarını verimli bir şekilde kullanabilmesi için 

uygun eğim açısı belirlenmiş ve buna göre tasarımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra kolektör içinde dört ayrı 

bölme oluşturularak hava akımının hızı yavaşlatılmış ve güneş ışınlarına temas süresi arttırılmıştır. 

Kurutma sisteminde şartlandırılan hava bir ara eleman olan pompa ile aktarımı sağlanmış ve kuruma 

işleminin gerçekleştirileceği kurutma odasına gönderilmiştir. Bu sistemde yeşil elma kurutulması işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Kurutma kabininde maksimum 51°C ve kolektörde ise 62.2°C sıcaklık değerleri 

elde edilmiştir.  

Başka bir çalışmada, Elmanın kurutma işlemini gerçekleştirmek için Ceylan vd. [2], zorlanmış 

akışlı bir kurutma sisteminin tasarımını yapmışlardır. Tasarlanan sistemde havalı güneş kolektörü, hava 

kanalları, kurutma odası, ayarlı hava klapesi, havanın sistem içerisinde dolaşımını sağlayan fan 

bulunmaktadır. Havalı güneş kolektörünün soğurucu yüzeyi 30° ile yerleştirilmiş ve 1 cm aralıklarla 

yükselen sac malzemeden imal edilmiş ve siyaha boyanmıştır. Kurutucunun kolektör kısmında ve 

kurutma odasında kurutma işleminin gözlemlenebilmesi için çift camlı yapı kullanılmıştır. Sistemde 

kullanılan fan iki amaçla kullanılmakta olup biri kolektörde ısınan havanın kurutma bölmesine 

gönderilmesi bir diğeri ise kurutma için kullanılan havanın tekrar şartlandırılmak üzere hava kolektörüne 

aktarılmasını sağlamaktır. Kurutma sonrası bağıl nemi yükselen havanın bağıl nemini düşürmek için 

kurutma odasına dışarı ile bağlantılı ayarlı bir hava giriş klapesi yerleştirilmiştir. Elhagar [3],  zorlanmış 

taşınıma sahip güneş enerjili bir kurutma sistemi tasarlamıştır. Bu sistemde elma ve havucun kurutma 

işlemleri gerçekleştirilerek nem kaybı, sıcaklık, bağıl nem ve ürünlerin kurutma verimliliği 
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kıyaslanmıştır. Kurutma sisteminin tasarımı yapılırken havanın şartlandırıldığı basit yapıda bir güneş 

kolektörü, iki adet tepsi içeren kurutma kabini ve havanın kurutma kabininden uzaklaşmasını sağlamak 

için fan yerleştirilmiştir. Kurutma sisteminde ortam sıcaklığı 41°C iken, hava kolektöründe 63°C ve 

kurutma kabini içerisinde 53°C sıcaklık değeri ölçülmüştür. 

Nane ve reyhan kurutmak için Gülçimen vd. [4] tarafından güneş enerjisi yardımıyla havanın 

şartlandırılacağı bir kurutma sistemi yapılmış ve sistemde deneyler gerçekleştirilmiştir. Kurutma sistemi 

üç ana kısımdan oluşmaktadır. Havanın şartlandırılacağı ısıtma ünitesi ve havanın dolaşımını sağlayacak 

fan, ürünlerin kurutulacağı kurutma kabini ve deney verilerinin elde edileceği ölçüm, kontrol 

ünitesinden oluşmaktadır. Isıtma ünitesinin tasarımı yapılırken, soğurucu yüzey 0.6 mm kalınlığında 

galvanizli sac kullanılmış ve siyaha boyanmıştır. Kolektör alt ve yan yüzeyleri 10 cm kalınlığında 

izalasyon malzemesi ile kaplanıp ısı kayıplarının engellenmesi sağlanmıştır. Havanın aktığı kanal 

içerisine üç ayrı  30°, 40° ve 60° açıda kanatçıklar yerleştirilmiş ve performans analizleri yapılmıştır. 

Performans analizleri yapılırken havanın şartlandırıldığı ısıtma ünitesi bir ısı değiştirici olarak 

düşünülmüş ve akış olayları incelenmiştir. Deneylerde üç ayrı hava debisi kullanılmış ve aynı güneş 

ışınımına sahip günlere ait verilerin kıyaslanması yapılmıştır. Hegde vd. [5], Muz kurutma işlemi için 

güneş enerjili bir kurutma sistemi tasarlamış, imal etmiş ve performans değerlendirmesini yapmışlardır. 

Kurutucunun tasarımı yapılırken düşük maliyetli malzemeler seçilmiştir. Kurutucunun panel tasarımı 

özel olarak yapılmış olup üç ayrı tabakaya sahiptir. Tasarımında iki adet ahşap arasına iki ayrı boyutlarda 

hava kanalları oluşturulmuş ve özel olarak yalıtılan gövdeye soğurucu yüzey ve cam eklenilerek 

kolektörün tasarımı tamamlanmıştır. Şartlandırılan havanın ürünler üzerindeki nemi aldıktan sonra 

dışarıya atılması işlemi kurutma kabini üzerine yerleştirilen fan vasıtasıyla sağlanmıştır.  

Khan ve Min [6], meyve kurutma işlemini gerçekleştirmek için düz yapıda bir güneş kolektörlü 

bacalı kurutma sistemi tasarlamışlardır. Bu kurutma sisteminde ürün olarak elma kurutulmuştur. 

Kurutucu içerisinde 50°C ile 90°C arasında sıcaklıklar elde edilmiştir. Özgen [], elma kurutulması 

işlemini gerçekleştirmek ve belirli sıcaklıklarda kuruma hızının ürün ağırlığındaki düşüş, sıcaklık, 

boyutsuz nem oranına etkisini incelemek için havanın elektrikle şartlandırıldığı konvektif tip bir 

kurutucu tasarlamıştır. Bu çalışmasında, havanın şartlandırılacağı kanala havanın akışı engellemeyecek 

şekilde 2000 W gücünde ısıtma rezistans telleri yerleştirilmiştir. Kanalın etrafı tamamen yün yalıtım 

malzemesi ile kaplı olup dış kısmı alüminyum bant ile kaplanmıştır. Rathore ve Panwar [7], üzüm 

kurutma işlemini gerçekleştirmek için yarı silindir şekilde bir kurutma serası tasarlamış ve deneysel 

çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Kurutma sistemi tamamen doğal akımlı olarak düşünülmüştür. 

Kurutma sistemi metal boru iskeletten oluşturulmuş ve belirli kalınlıktaki yarı saydam malzeme ile 

kaplanmıştır. Kurutma havasının doğal olarak taşınımını gerçekleştirebilmek için seranın üzerine 

bacalar yerleştirilmiştir. Kurutucunun en fazla ısı kaybeden yüzeyi kuzey tarafı olduğu belirlenmiş ve 

belirli kalınlıkta yalıtım malzemesi ile ısı geçişi engellenmiştir. Sistemde elde edilen maksimum 

sıcaklıklar 55°C ile 70°C arasında olduğu, kurutulan üzümlerin ise %84.4 nem içeriğinden %16.2 nem 
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içeriğine ulaştığı belirtilmiştir.  

Slama vd. [8], portakal dilimlerinin kurutulması için zorlanmış taşınımlı, güneş enerjili kurutucu 

imal etmişlerdir. Kurutucu üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; güneş enerjili hava kolektörü, 

kurutma kabini ve güneş enerjili hava kolektöründen gelen havanın dolaşımını sağlayacak olan 50 W 

gücündeki fanlı sistemdir. Havanın şartlandırılmasını sağlayacak olan kolektör için üç ayrı kolektör 

tasarımı yapılmıştır. Kolektör tasarımları olarak uzunlamasına akışa dik, akışa çapraz ve kıyaslama 

yapabilmek için boş soğurucu yüzey tasarlanmıştır. Şevik vd.[9], kırmızı biber kurutmak için küçük 

çaplı sera tipi bir kurutucu imal etmişlerdir. Bu kurutucunun boyutlandırılması yapılırken güneş 

enerjisinden elde edilecek enerji miktarına göre ölçülendirme işlemi yapılmıştır. Tasarım parametreleri 

olarak ise sera tipi kurutucunun zeminine 4 cm izalasyon malzemesi ve üzerine siyaha boyanmış 

alüminyum sac kullanılmıştır. Aliminyum sac kullanarak ısının zemine değil de saca depolanması 

sağlanılması düşünülmüştür. Dış iskeleti oluşturan yapı siyaha boyanmış alüminyum profiller ve sera 

yapısını oluşturacak kaplama malzemesi olarak polikarbonat kullanılmıştır. Sistemde bulunan güneş 

paneli vasıtasyla enerji üretilmekte bu enerji de sistemin giriş ve çıkış havalarının akışını sağlayan fanlar 

için kullanılmaktadır. Sera yapısının içinde havanın yönlendirilmesini ve düzgün dağılımını sağlamak 

amacıyla ısı emici ve bakır kanatçıklar kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı ise Elazığ iklim şartlarında bazı tarımsal ürünlerin kurutma işlemini 

gerçekleştirmek için tamamıyla güneş enerjisinden yararlanan doğal taşınımlı bir kurutma sisteminin 

tasarımını ve imalatını yapmaktır. Kurutma için gerekli olan sıcak havanın temini tamamen güneş 

enerjisi ile elde edileceğinden ek bir enerji kaynağı kullanılmamış ve güneş enerjisinin gün içinde 

verimli olarak kullanılabileceği soğurucu yüzeyli kolektör tasarımı yapılmıştır. Kolektör boyutları ve 

kurutma odası boyutları belirlendikten sonra Solidworks 2016 yazılımında üç boyutlu olarak tasarımı 

yapılmış ve ölçülere bağlı olarak birebir imal edilmiştir.  

MATERYAL VE METOT 

 
 Güneş enerjili kurutucular, havanın akış şekline göre; doğal akışlı kurutucular ve zorlanmış 

akışlı kurutucular olmak üzere iki grupta incelenirler. Bu çalışmada tamamıyla güneş enerjisinden 

yararlanan doğal taşınımlı bir kurutma sisteminin tasarımı ve imalatı yapılacağından sadece güneş 

enerjili doğal akışlı kurutucular incelenmiştir. 

 Doğal akışlı kurutucularda hava, sistem içerisindeki hava ile ortam havasının arasındaki 

yoğunluk farkına bağlı olarak dolaşmaktadır. Yoğunluk farkına göre dış ortam ile sistem içerisindeki 

hava arasında sürekli bir basınç farkı bulunmaktadır. Bu kurutucularda düşük basınç farkları elde 

edildiğinden sistem içerisindeki hava hızları 0.1 m/s ile 0.5 m/s arasında değişmektedir. Kurutucu 

içerisindeki hava sıcaklıkları doğrudan güneş ışınımına bağlı olduğundan sistem içerisindeki hava 

hızları değişkendir. Genellikle bu sistemlerde hava akış hızını arttırmak için çıkış havası ağzına güneş 

bacası uygulamaları yapılmaktadır. Doğal akışlı kurutucuları diğer sistemlere göre sınırlayan etmenler 
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arasında, hava akış hızı ve değişken hava akış hızları dikkat çekmektedir. Bu sistemlerin zorlanmış akışlı 

kurutuculara göre performanslarının düşük olmasına rağmen ek bir elektrik kaynağına gerek duymadan 

kullanılması bu kurutucuların en büyük avantajıdır [11].  

Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli doğal taşınımlı kurutma sistemi tasarlanıp imal edilmiştir. 

Bunun için güneş enerjisi dışında ek bir enerji kaynağı kullanılmayacağından, güneş ışınlarından en 

verimli şekilde faydalanılacak kolektör tasarımının yapılması gerekmektedir. Kolektör tasarımına 

başlarken ilk önce kurutma işleminin Elazığ’ da gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Elazığ ilinin 

konumuna bağlı olarak uygun kolektör eğim açısı bulunmuştur. Kolektör eğim açısı belirlendikten sonra 

kolektörün tasarımına geçilmiştir. Kurutma sisteminde kolektörde şartlandırılan havanın dolaşımı, doğal 

taşınım şartları ile sağlanacağından uygun hava kanalı boyutlandırılması yapılmış ve buna bağlı olarak 

güneş ışınlarının toplanacağı cam yüzeyin boyutları elde edilmiştir. Kolektör ile kurutma odası bir bütün 

halde düşünülmüş ve kolektör eğim açısını bozmayacak şekilde kurutma bölmesi kolektör üzerine 

yerleştirilmiştir. Kurutma bölmesinde ürünlerin kurutulacağı raflar ve kullanılan havanın dış ortama 

atılmasını sağlayan ayarlı hava çıkış delikleri bulunmaktadır. 

 

 SONUÇLAR VE DEĞERLENDIRME 
 

Yukarıda verilen tasarım parametreleri bir araya getirilerek doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli 

kolektöre sahip kurutucunun, kolektör ve kurutma bölmesi tasarımı Şekil 1a ve b’ de görüldüğü gibi 

gerçekleştirilmiştir. Kurutucunun üç boyutlu tasarımı Solidworks 2016 programında 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 2a ve b’ de soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucunun sırasıyla önden ve 

arkadan tasarım görünüşleri verilmiştir. Daha sonra tasarımı yapılan bu sistem aşağıdaki şekilde imal 

edilmiştir.   

Doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucu 1500x1300x475 mm boyutlarındadır. 

Güneş kolektörü 1200x150x475 mm, kurutma bölümü ise 300x650x475 mm boyutlarında imal 

edilmiştir. Dış gövde ve kurutma bölmesi 8 mm kalınlığında kayın marin kontrplaktan oluşturulmuştur. 

Belirli boyutlarda kesilen gövde elemanları ahşap kereste profilden elde edilen destek elemanları ile 

birleştirilmiştir. İmal edilen gövdeye tasarım aşamasında 15 mm yalıtım payı verilmiş ve imalat 

aşamasında iki tarafı alüminyumdan oluşan izocam ile yalıtımı yapılmıştır. Kolektörde 4 mm 

kalınlığında sıcak su sağlayan güneş enerjilerinde kullanılan yüksek geçirgenliğe ve çok az yansıma 

özelliği olan cam kullanılmıştır. Kolektör camı iki adet ahşap profilden oluşturulan çerçeve arasına 

yerleştirilmiş ve kolektör yüzeyine sabitlenmiştir. Havanın aktığı kanalın tasarımı yapılırken, kolektörün 

uzun kenarının uzunluğunun 1/8’ ine karşılık gelecek şekilde hava kanalı derinliği oluşturulmuştur [12]. 

Kolektörde güneş ışınlarının soğurulması ve havanın aktığı kanalda hava akışına direnç oluşturmak için 

kanal içine 45° eğim açısı ile 1260x448x13 mm boyutlarında soğurucu yüzey yerleştirilmiştir. Soğurucu 

yüzey delikli paslanmaz çelik saçtan oluşturulmuş ve siyaha boyanmıştır.  Kurutma bölmesinde 
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kurutulacak ürünlerin yerleştirilmesi için çerçevesi ahşap, temas alanı ise delikli alüminyum sacdan 

oluşan 450x285x15 mm boyutlarında tepsiler imal edilmiştir. Tepsilerin toplam sayısı 9 adet olup, doğal 

akışını engellemeyecek şekilde aralarındaki mesafeler ayarlanmıştır. Kolektör ağzına havanın girişini 

sağlamak amacıyla 40 mm çapında 3 adet delik açılmış ve önüne ayarlı kapak yerleştirilmiştir. Kurutma 

bölmesinin her iki yüzüne de 35 mm çapında 4 adet hava çıkış deliği oluşturulmuş ve delikleri kapatacak 

şekilde ayarlı kapak yerleştirilmiştir. Kurutma bölmesinde rafların dış ortam ile ilişkisini kesmek 

amacıyla bölmeye, yalıtımlı ve kilitli kapak mekanizması oluşturulmuştur. Kurutma sisteminin 

gövdesinin tamamen imalatı bittikten sonra Elazığ ili için uygun kolektör eğim açısı olan 38° açıya 

getirilmesini sağlamak amacıyla destek elemanları belirli boyutlarda kesilip, kurutma gövdesiyle bütün 

hale getirilmiştir. Kurutma sisteminin olası durumlarda yerinin kolayca değişimini sağlamak için destek 

elemanlarının ucuna iki adet kilitli tekerlek eklenerek imalat aşaması bitirilmiştir. İmal edilen kurutma 

sistemi tamamen siyaha boyanarak, kurutma işlemlerini gerçekleştirmek için hazır hale getirilmiştir. 

Şekil 3a, b ve c’ de sırasıyla soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucunun kolektör bölümü, kurutma 

bölmesi ve genel görüntüsü verilmiştir. İmalatı gerçekleştirilen bu kurutma sistemi ile elma ve biber 

kurutulması düşünülmüştür.  

 

Şekil 1. Doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucunun a) kolektör ve b)  kurutma 
bölmesi tasarımı 
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Şekil 2. Doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucunun a) önden ve b)arkadan tasarım 
görünüşleri 
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Şekil 3.   İmalatı tamamlanan kurutucunun a) kolektör bölümü, b) kurutma bölmesi ve c) genel 
görüntüsü 

Tablo 1. 1 Temmuz 2017 tarihinde Meteorolojiden elde edilen saatlik kurutma parametreleri 
Kurutma parametreleri – 1 Temmuz 2017 

Zaman 
(Saat) 

GüneşIşınımı 
(W/m2) 

Rüzgâr 
Hızı (m/s) 

Sıcaklık (°C) Bağıl 
Nem (%) 

08.00 943 7 24 18 
09.00 990 5 32,3 18 
10.00 972 2,6 33,2 18 
11.00 890 5,1 34,3 18 
12.00 752 2,5 35,1 17 
13.00 570,8 3,4 35,1 15 
14.00 374 4,4 35 15 
15.00 178 2,4 35,3 15 
16.00 28,6 4 33,8 16 
17.00 0 2,3 31,7 19 
18.00 0 2,2 30,8 19 
19.00 0 2,2 29,9 20 
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Tablo 2. 2 Temmuz 2017 tarihinde Meteorolojiden elde edilen saatlik kurutma parametreleri 
Kurutma parametreleri –2 Temmuz 2017 

Zaman 
(Saat) 

Güneş Işınımı 
(W/m2) 

Rüzgâr Hızı 
(m/s) 

Sıcaklık 
(°C) 

Bağıl 
Nem (%) 

08.00 961 2,4 33,3 19 
09.00 976 3,3 35,4 16 
10.00 961 1,3 35,4 15 
11.00 878 1,9 36,6 16 
12.00 748 2 36,6 14 
13.00 569 1,8 37 10 
14.00 370 1,6 36,6 10 
15.00 167 0,2 37,7 9 
16.00 24 0,6 35,7 11 
17.00 0 2,5 33,5 15 
18.00 0 2,8 32,7 15 
19.00 0 0,2 28,5 22 

 

Sistemin çalişmasini kontrol etmek için 1ve 2 Temmuz 2017 tarihlerinde sırasıyla elma ve biber 

kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kurutma işlemine etki eden güneş ışınımı, rüzgâr hızı, sıcaklık ve 

bağıl nem değerleri Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilmiştir. Elde edilen 

değerler Elazığ Merkez ilçesinde kurulu olan ölçüm istasyonu tarafından sağlanmıştır. Kurutma 

işleminin gerçekleştirildiği tarihlerde, istenilen saatlerdeki veriler ölçüm istasyonundan alınmıştır. 

Alınan değerler Tablo 1 ve 2’ de verilmiştir.  Kurutma sisteminde, kurutma odalarına yerleştirilen ısıl 

çiftler yardımıyla saat başı sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Bu tarihlerde kurutma odasında elde edilen 

sıcaklık değerleri Tablo 3’ de verilmiştir. Elde edilen bu sıcaklık değerlerinin elma ve biber gibi çok 

sulu olayan meyve ve sebzenin kurutulması için yeterli olabileceği, incelenen literatür çalışmaları ile 

doğrulanmıştır. 

 
 

Tablo 3.  İmalatı gerçekleştirilen doğal taşınımlı soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucuda 
gerçekleştirilen kurutma odası sıcaklık değerleri 

 
Kurutma odasında elde edilen sıcaklık değerleri (°C) 

Zaman 
(saat) 

1 Temmuz 2017 2 Temmuz 2017 

08.00 42,2 43,1 
09.00 42,9 41,6 
10.00 46 48,1 
11.00 47,2 50,9 
12.00 49,4 53,9 
13.00 50,1 54,2 
14.00 50,8 54,9 
15.00 53,2 53,6 
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16.00 50,8 56,5 
17.00 49,5 51,8 
18.00 49 52,3 
19.00 48,4 50,5 
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 ÖZET 

Bu çalışmada, Elma kurutma işlemini gerçekleştirmek için tamamıyla güneş enerjisinden 
faydalanan doğal taşınımlı bir kurutucu tasarlanıp imal edilmiştir. Bu kurutucuda 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 ve 
7 mm kalınlıklarında dilimlenen elmaların kurutulması işlemi Elazığın iklim şartlarında 
gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucu kurutulan elmaların belirli zaman aralığındaki nem 
içerikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yedi farklı kalınlıkta ve ağırlıktaki elma dilimlerinin nem 
içerikleri doğal taşınımlı kurutucuda %86’ dan ortalama %6.75 nem içeriğine 8 saatte düşürülürken, dış 
ortamda serme usulüyle güneş altında kurutma işleminde ise ortalama %9.97’ ye 10 saatte 
düşürülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Kurutma sistemi, Doğal taşınım, Kolektör. 
 

Investigation of the Drying Process of Apple in the 
Natural Convection Drying System Supported by Solar 

Energy 
 ABSTRACT 

In this study, a dryer supported with solar energy by natural convection was designed and 
manufactured to realise the drying process of apple. Drying of the apples sliced at thicknesses of 3.5, 4, 
4.5, 5, 5.5, 6 and 7 mm in this dryer was performed in the climatic conditions of Elazığ. Experimental 
studies have determined the moisture content of the dried apples at specific time intervals. As a result, 
the moisture content of apple slices at the seven different thickness and weight was reduced from 86% 
to 6.75% at 8 hours in the dryer by natural covection while it was reduced to 9.97% at 10 hours in the 
outdoor drying process. 
 
Keywords: Solar energy, Drying system, Natural convection, Collector. 

 
 

GİRİŞ 

Kurutma; meyve, sebze veya diğer maddelerin yapısında bulunan nem diye tabir ettiğimiz veya 
kurutulacak ürünün büyük birçoğunu oluşturan sıvı kısmın tamamen şartlandırılmış veya şartlanmış 
havanın psikometrik özelliklerine bağlı olarak kurutulacak üründen uzaklaştırılması işlemi olarak 
tanımlanabilir.  Kurutulacak ürünlerin yapısındaki nemi uzaklaştırmak için birçok yöntem 
bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilk akla geleni serme usulü ile gün ışığında yapılan kurutma işlemidir. 
Bu yöntem yaygın olarak kullanılsa bile çevre şartlarından etkilendiği ve kurutulan ürünlerin kalitesinin 
düşük olmasından dolayı ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir. Bu tür sebeplerden dolayı mevcut ürün 
kalitelerinin iyileştirilmesi, kurutma sürelerinin ve verimliliğinin arttırılması istendiğinden yeni kurutma 
sistemlerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları uzun bir süredir yaygın olarak yapılmakta ve ilerleyen 
bir teknoloji haline dönüşmektedir. Kurutma sistemlerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları 
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yapılırken, mevcut enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan sistemlerin 
oluşturulması en önemli unsurlardan biridir. Kurutma sistemlerini kendi aralarında genel olarak 
sınıflandıracak olursak endüstriyel kurutucular ve küçük ölçekli kurutucular olarak sınıflandırabiliriz. 
Endüstriyel kurutucuların yüksek enerji maliyetlerinden dolayı günümüzde bu sistemlerin enerji 
maliyetlerini azaltmak için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında güneş enerjisi destekli 
kurutma sistemleri oluşturarak enerji tüketiminin azaltılması işlemi gelmektedir. 

 Kurutulan ürünlerin ticareti ülkemizdeki ekonomi içinde oldukça büyük bir paya sahiptir. Avrupa 
ülkelerine ihracat ettiğimiz kurutulmuş ürünler içerisinden en fazla oranı çeşitliliğinden ve kalitesinden 
dolayı sebzeler almaktadır. Bu sebzelerin kurutulması kontrollü koşullarda, sıcak havanın 
şartlandırılması yardımıyla, ürün kalitesi ve renkleri bakımından üstün olan, hemen tüketilmeye hazır 
ürünler olduğundan kurutma işleminin çok hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir [1]. 
Literatürde, bu alanda yapılan çalışmalar kısaca özetlenmiştir. Ceylan vd. [2], güneş enerjili havalı 
kolektörlü bir kurutma fırınında elma kurutulması deneysel olarak incelemişlerdir. Kurutma sonrası 
fiziksel şartlar duyusal olarak analiz edilmiş ve nem değişimi kütle ölçüm metodu ile takip edilmiştir. 
Gerekli ön hazırlık ve son kontrol işlemleri uygulanarak elmaların kurutma işlemi sonrası kalitelerinin 
artırılması, üreticilerin ihtiyacı olan ilk yatırım masrafı düşük ve enerji giderleri az olan bu kurutma 
fırını ile sağlanmıştır. 

  Aktaş vd. [3], güneş enerjisi destekli 10 kg kapasiteli bir kurutucu tasarlamış, imal etmiş 
ve domates kurutarak analiz etmişlerdir. Onların çalışmasıda gerekli olan elektrik ve ısı enerjisi 
tamamıyla güneş enerjisiyle sağlanmıştır. Belirli kalınlıktaki domatesler, belli nem değerlerinden son 
nem miktarlarına düşünceye kadar kurutulmuştur. Belirli kurutuma sıcaklıklarındaki kuruma süreleri ve 
özgül nem çekme oranı değerlerine bakılarak diğer enerji sistemlerini ve çevresel etkilerini 
incelediğimizde bu sistem kurutma sistemlerine örnek teşkil edecek ve yenilikler getireceği 
belirtilmiştir. Hegde vd. [4], muz kurutmak için imal ettikleri kurutma sisteminin analizlerini ve verimini 
incelemişlerdir. Kurutucu üç katlı izolasyonlu özel yalıtımlı plakalardan oluşturulmuştur. Kurutma 
sisteminde havanın şartlandırılması hava ısıtıcı yardımıyla ve havanın sirkülasyonunu sağlaması için bir 
adet fan bulunmaktadır. Yapılan deneylerde kurutmada geleneksel tepsiler yerine bölünen muz 
parçalarının ahşap şişlere yerleştirilmesi durumunda kurumanın daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. 
Günün sonunda belirli bir numuneden alınan ölçüme göre nem oranındaki değişme % 3.1 olarak 
bulunmuştur. Slama vd. [5], portakal dilimlerinin kurutulması için zorlanmış akışlı bir güneş tipi 
kurutucu tasarlamışlar ve deneysel incelemelerini yapmışlardır. İmal edilen kurutucuda havanın 
şartlandırıldığı panel bölgesi iki ayrı şekilde tasarlanmıştır. Sistem güneşten elde ettiği ısıyı havaya 
aktararak havanın şartlandırılması ve şartlandırılan havanın hareket ederek kurutucu hazneye ulaşılması 
sağlamıştır. Kurutucu içerisinde bulunan ürünlerin nem oranları bir gün içerisinde % 76’dan % 13’ e 
düştüğü belirtilmiştir. Kurutucunun toplam verimi %28 olarak belirlenmiştir. Esen [6], çift akışlı ve 
emici yüzeyde farklı engellere sahip olan bir hava şartlandırma panelinin  enerji ve ekserji analizlerini 
yapmıştır. Yapılan analizlerde engeller olmadan mevcut ısı transferini ölçülmüş daha sonra engeller 
yerleştirilerek havanın akışı sağlanmıştır. Hava engellerin üstünden, altından ve ortasından verilmiştir. 
Deneyler de sisteme giriş ve çıkış sıcaklıkları, emici levhanın sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve güneş ışınımı 
gibi parametreler göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan deneyler sonucunda havanın aktığı kanalda 
engellerin ortaya yerleştirilmesi sonucu verimliliğin en yüksek olduğu ölçülmüştür. Bununla beraber en 
büyük ekserji kaybının engeller olmadan yapılan hava şartlandırmanın olduğu görülmüştür.   
 Kavak ve Biçer [7], tarımsal ürünlerin kurutulmasında, siklon tipi bir kurutucunun 
kullanılabilirliği araştırmışlardır. Siklon tipi kurutucuda, geleneksel kurutma sistemlerinden farklı 
olarak,  örneklerin ısıtılmış hava ile teması, eksenel akış ortamı yerine dönel akış ortamında 
gerçekleştirilmiştir. Dönel akış,  havanın kurutuma odasına alt taraftan açısal yönde verilerek 
sağlanmıştır. Deneylerde 12.5x12.5x25mm ve 8x8x18mm ebatlarında dikdörtgenler prizması şeklinde 
kesilmiş patates örnekleri kullanılmıştır.  Örneklerin kuruma karakteristiği,  kurutma havasının 60, 70°C 
giriş sıcaklığında ve 1m/s hız şartlarında dönel akış için incelenmiştir. Deney setinde gerekli 
düzenlemeler yapılarak,deneyler aynı fiziki şartlarda eksenel akış için de tekrarlanmış ve her iki akış 
kurutma süresi açısan karşılaştırılmıştır. 

Apaydın [8], Aydın yöresinde incir kurutmada kullanılmak üzere doğal akımlı bir güneş enerjili 
kurutucu modellemiş ve deneyler yapmıştır. Bu çalışmada sarılop cinsi incir ağaçtan elle buruk olarak 
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hasat edilmiştir. Nemin uzaklaştırılması, kurutma havasının sistem içerisinden geçmesi ile sağlanmıştır. 
Denemelerde kullanılan incirler, ürün ağırlığı sabit duruma gelinceye kadar kurutulmuştur. Denemeler 
dört ayrı zaman periyodunda yapılmıştır. Deneyler sonucunda incirlerin kurutucu içerisinde 24 saat 
durmasına gerek olmadığını, kütle kaybının durma noktasına geldiği an incirlerin alınabileceğini 
göstermiştir. Bütün deney verilerine bağlı olarak sarılop cinsi incirin kurutulması için tasarlanan doğal 
akımlı kurutucunun etkinliğinin oldukça iyi olduğu gözlemlenmiştir. Midilli ve Küçük [9], akışın doğal 
ve zorlanmış olarak sağlandığı bir kurutucuda, iki ayrı fıstık çeşidinin kuruma davranışlarının 
matematiksel modellerini bulmuşlardır. Kuruma modelini ortaya koymak için birden fazla matematiksel 
model kullanmışlardır. Tosun vd.[10], Diyarbakır ilinde çok fonksiyonlu güneş enerjili kurutma fırını 
oluşturulması üzerine bir araştırma yapmıştır. Bu çalışma kapsamında tek enerji kaynağı olarak güneş 
kullanılmıştır. Bu sistemle gıda ürünlerinin olumsuz çevresel koşullardan etkilenmeden ve güneş 
ışınlarına direkt maruz kalmadan kurutulması amaçlanmıştır. Çalışmalara göre sistemin iç sıcaklığı belli 
derecelerde tutularak mevsimine göre incir, üzüm, domates, patlıcan, biber, kabak vb. gıdalar fiziksel 
kalite ve özellikleri bozulmadan güneş enerjisi ile ekolojik olarak kurutulabileceği belirtilmiştir. Rothore 
ve Panwar [11], üzüm kurutması için silindirik güneş tüneli kurutucu imal etmişler ve deneyler 
yapmışlardır. Yapılan güneş tüneli kurutucu özel olarak yalıtılmıştır. Çalışma sonucunda kimyasal 
olarak işleme tabi tutulmamış üzümlerin kurutulmasının 7 gün sürdüğü ve %16 nem içeriğine kadar 
kurutulduğu sonuçları elde edilmiştir. Tünel kurutucu içerisinde elde edilen sıcaklar 10-28 °C arasında 
ölçülmüştür. Tünel tipi kurutucunun üzüm kurutması için uygun olduğu belirlenmiştir.  

Bu çalışmada ise, elma kurutma işlemini gerçekleştirmek için tamamıyla güneş enerjisinden 
faydalanan doğal taşınımlı bir kurutucu tasarlanıp imal edilmiştir. Bu kurutucuda 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 ve 
7 mm kalınlıklarında dilimlenen elmaların kurutulması işlemi Elazığın iklim şartlarında  
gerçekleştirilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Kurutma İşleminin Teorik Olarak İncelenmesi 

 Şekil 1’ de tek bir ürün için kuruma hızı, nem içeriği eğrisi görülmektedir. Kurumanın 
başlangıç noktası A noktası olarak tanımlanabilir. A noktası kurutulacak ürünün kurutucuya girdiği nokta 
olarak da belirtilebilir. A noktasında kurutma havası sıcaklığı ile ısı transferini hızla gerçekleştiren ürün, 
belirli bir süre sonra B noktasında dengeye ulaşır. Bu dönem oldukça kısa bir süre içerisinde 
gerçekleşmektedir.  

 

Şekil 1. Kuruma hızı eğrisi 
 
BC eğrisi bu durumun devamını temsil etmektedir. Bu eğri nem giderme işleminin sabit bir oranda 

ilerlediğini gösteren ve ilk kuruma periyodunu oluşturan evre olup, sabit hız kuruma evresi adı 
verilmektedir. Bu evre boyunca ürün yüzeyindeki suyun buharlaştırılması sağlanmaktadır. Bu evrenin 
devam edebilmesi için denge koşullarına ulaşıncaya kadar yüzeyde nem içeriğinin bulunması 
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gerekmektedir. Yüzeydeki nem taşıma işlemi yavaşladığında ortaya CDE eğrisi ile gösterilen azalan hız 
kuruma evresi çıkmaktadır. Sabit hız kuruma evresinin bitip, yerini azalan hız kuruma evresine 
bıraktığını gösteren nokta C olarak gösterilmiş ve bu noktaya kritik nem içeriği adı verilmektedir.  
Azalan hız kuruma evresinde doğrusal bir durum eğrisi oluşturulmuş fakat bu eğri doğrusal değildir. 
Azalan hız kuruma evresi eğrisinin oluşmasında nem içeriği ve kritik nem içeriğinin büyük bir etkisi 
vardır. Kuruma işleminin gerçekleştirildiği üründe herhangi bir ıslaklığın kalmadığı ve kuruma 
işleminin tamamen katı katmanda gerçekleştiği nokta D noktası olarak belirtilmektedir. Denge nemi 
içeriğine ulaşıldığında ise kuruma hızının sıfıra düştüğü nokta E olarak görülmektedir [12]. 

2.2. Nem İçeriği 
 
     Nem içeriği ürün içerisindeki bağıl nemin bir ölçüsü olup iki ayrı şekilde tanımlanmaktadır. 

Kullanım biçimine göre % yaş baz ve % kuru baz olarak hesaplanabilir [13]. 
 
%yaş baza göre nem içeriği:                         

(1) 
 
%kuru baza göre nem içeriği:                         

(2) 
 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDIRME 
 
Bu çalışmada, Elazığ iklim şartlarına göre Şekil 2’deki gibi tasarlanan doğal taşınımlı soğurucu 

yüzeyli kolektöre sahip bir kurutucuda elmanın kurutulması işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunun için ilk 
once, kurutma sistemi ve içerisinde bulunan kurutma rafları dışarıya çıkarılarak güneş altında 
bekletilmiş ve ortam sıcaklığı ile denge haline ulaşması sağlanmıştır. Kurutma sisteminin belirli 
noktalarına sıcaklık ölçümlerini gerçekleştirmek için ısıl çiftler yerleştirilmiştir. Kurutma sırasında 
belirli zaman periyotlarda ürünlerin ağırlık düşümlerini takip edebilmek için hassas terazinin dış ortam 
şartlarından etkilenmediği bir noktaya kurulumu yapılıp, kalibrasyonu sağlanmıştır. Kurutulacak ürünler 
yıkandıktan ve kurulandıktan sonra belirli ağırlıklarda ve boyutlarda parçalanma işlemine geçilmiştir. 
Elmaların kabukları soyulup ve çekirdekleri alındıktan sonra 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 ve 7 mm kalınlıklarında 
parçalanmıştır. Elmaların kalınlıklara göre sırasıyla ilk ağırlıkları 4.03, 4.59, 4.9, 4.97, 6.51, 6.95 ve 
7.35 gr olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 2. Doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucunun a) önden ve b)arkadan tasarım 
görünüşleri 

Kurutma sistemlerinde belirli noktalardaki sıcaklık değerlerini ölçmek için ELİMKO-6000 
sıcaklık ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ölçüm cihazı 12 kanala sahip olup Fe-Const teknolojisine sahip ısıl 
çiftler bulundurmaktadır. Cihazın kanal direnci 0.025 ohm’ dan düşük, çalışma gerilimi 220 Volt, 50 Hz 
± %10 ve güç sarfiyatı 4 W’ tır. Seçilen kanal değeri ± % 0.25 doğruluktadır (Ersöz, 2011). Kurutulacak 
olan deney materyallerinin ağırlık değişimlerini takip edebilmek için 3000 gr kapasiteli, 0.01 gr 
hassasiyetle ölçüm yapabilen DESİS markasının NHB 3000 PLUS modelli hassas terazisi kullanılmıştır. 
Kurutulacak ürünlerin ilk nem içerikleri MEMMERT markasının UN30 laboratuvar tipi etüv cihazında 
belirlenmiştir. 

Kurutma işleminde kullanılacak olan elmanın ilk nem içeriğini belirlemek amacıyla etüvde 
kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde 70 °C sıcaklıkta kurutma fırınına yerleştirilen ürünlerin 
ağırlık ölçümleri belirli zaman periyotlarında gerçekleştirilmiştir. Kurutulan ürünlerin belirli bir zaman 
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sonra nem kaybından dolayı ağırlıkları sabit hale gelmektedir. Sabit halde elde edilen ağırlık, ürünün 
kuru ağırlığı olarak adlandırılmıştır. Daha sonra (1) numaralı eşitlik ile ürünlerin yaş baza göre ilk nem 
içerikleri hesaplanmış ve çalışmalarda kullanılmıştır.  

Kurutma işlemine 1 Temmuz 2017 tarihinde başlanmıştır. kurutma sistemine aynı boyutlardaki 
ve ağırlıklardaki elmalar hazırlanıp Şekil 3’deki gibi yerleştirilmiştir. Kurutma sistemlerinin, dış 
ortamda serme usulüyle yapılan kurutma şartlarına göre kıyaslanmasının yapılabilmesi için doğrudan 
güneş ışınları ile temas halinde olan bir kurutma tepsisi bulunmaktadır. Bu kurutma tepsisine 
yerleştirilen ürünler kurutma sistemlerine yerleştirilen ürünler ile aynı boyutlara ve ağırlıklara sahiptir. 

  
 

 

Şekil 3. Hazırlanan elmaların kurutma bölmesine yerleştirilmiş hali 
 

 
Kurutma işlemi 09.00 – 19.00 arasında gerçekleştirilmiş ve hassas terazide numunelerin 

ağırlıklarının değişmediği zaman dilimine kadar devam ettirilmiştir. Ağırlık ölçümleri saat başı olarak 
yapılmış ve kayıt edilmiştir. Elmanın ağırlık düşümüne bağlı olarak, zaman dilimlerine karşılık gelen 
nem içerikleri bulunmuştur. Kurutulacak elmanın ilk nem içeriği etüvde kurutma işlemi 
gerçekleştirilerek %86 olarak bulunmuştur. Kurutulan elmaların ağırlık ölçüm değerleri kurutma sistemi 
ve dış ortam şartlarında serme usulü için Tablo 1 ve 2’ de verilmiştir.  

Tablo 1.  Doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucuda kurutulan elmaların belirli 
zaman aralığındaki ağırlık ölçümleri 

Kurutulan elmaların kalınlıkları (mm) 

Zama
n 
(saat) 

3.5 4 4.
5 

5 5.5 6 7 

Kurutulan elmaların ağırlıkları (gr) 
09.00 4,0

3 
4,5

9 
4,90 4,9

7 
6,5

1 
6,9

5 
7,35 

10.00 1,6
0 

2,1
3 

2,24 2,7
2 

4,0
8 

4,2
5 

4,79 

11.00 0,7
5 

1,1
8 

1,10 1,6
5 

2,8
6 

3,0
0 

3,6 

12.00 0,6
2 

0,7
6 

0,82 0,9
5 

1,8
8 

1,9
5 

2,65 

13.00 0,6 0,7 0,79 0,7 1,3 1,3 1,98 
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1 3 8 5 9 
14.00 0,6

0 
0,7

1 
0,77 0,7

6 
1,0

9 
1,1

0 
1,36 

15.00 0,5
9 

0,7
1 

0,77 0,7
5 

1,0
0 

1,0
6 

1,16 

16.00 0,5
9 

0,7
0 

0,76 0,7
2 

0,9
9 

1,0
6 

1,13 

 17.00 0,5
9 

0,7
0 

0,76 0,7
1 

0,9
7 

1,0
6 

1,11 

18.00 0,5
9 

0,7
0 

0,76 0,7
1 

0,9
7 

1,0
6 

1,11 

19.00 0,59 0,70 0,76 0,71 0,97 1,06 1,11 

Tablo 2.  Dış ortamda, serme usulüyle güneş altında kurutma işleminde I. dönemde kurutulan 
elmaların belirli zaman aralığındaki ağırlık ölçümleri 

Kurutulan elmaların kalınlıkları (mm) 

Zama
n 
(saat) 

3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 
Kurutulan elmaların ağırlıkları (gr) 

09.00 4,0
3 

4,5
9 

4,9
0 

4,9
7 

6,5
1 

6,9
5 

7,3
5 

10.00 1,5
3 

2,5
7 

2,6
5 

2,9
3 

4,2
5 

4,5
9 

4,7
5 

11.00 0,8
8 

1,8
9 

1,9
0 

2,1
3 

3,2
8 

3,5
0 

3,9
5 

12.00 0,6
6 

1,3
1 

1,3
4 

1,4
3 

2,5
4 

2,6
1 

3,2
3 

13.00 0,6
5 

0,9
7 

0,9
3 

1,0
3 

1,9
6 

1,9
5 

2,6
6 

14.00 0,6
3 

0,7
7 

0,7
8 

0,8
8 

1,4
9 

1,4
6 

2,1
3 

15.00 0,6
3 

0,7
3 

0,7
5 

0,8
2 

1,2
6 

1,2
1 

1,7
3 

16.00 0,6
3 

0,7
2 

0,7
4 

0,7
6 

1,1
7 

1,1
5 

1,4
4 

17.00 0,6
3 

0,7
2 

0,7
1 

0,7
6 

1,1
1 

1,1
3 

1,2
6 

18.00 0,6
3 

0,7
2 

0,7
1 

0,7
6 

1,0
8 

1,1
1 

1,1
3 

19.00 0,63 0,72 0,71 0,76 1,08 1,11 1,13 
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Tablo 3.  Elma dilimlerinin kurutulması işlemi için Kurutma odasında elde edilen sıcaklık değerleri 

       

Za
m

an
 

(s
aa

t) 08
.0

0 

08
.0

0 

10
.0

0 

11
.0

0 

12
.0

0 

13
.0

0 

14
.0

0 

15
.0

0 

16
.0

0 

17
.0

0 

18
.0

0 

19
.0

0 

Sı
ca

k
lık

  (
°C

) 

42
.2

 

42
.9

 

46
 

47
.2

 

49
.4

 

50
.1

 

50
.8

 

53
.2

 

50
.8

 

49
.5

 

49
 

48
.4

 

     
 
Soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucuda gerçekleştirilen farklı kalınlık ve ağırlıklardaki 

elma kurutma işleminde, kurutma odalarına yerleştirilen ısıl çiftler yardımıyla saat başı sıcaklık 
değerleri ölçülmüştür. Elde edilen bu sıcaklık değerleri Tablo 3’ te verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 
kurutma bölmesinde en yüksek 53.2°C sıcaklık elde edilmiştir. Doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli 
kolektöre sahip kurutucuda ve Dış ortamda serme usulüyle güneş altında kurutma işleminde elma 
dilimlerinin kurutulması sağlanmış ve nem zaman grafikleri sırasıyla Şekil 4 ve 5’ de gösterilmiştir.  

 
 

 

Şekil 4. Doğal taşınımlı, soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucuda elma kurutma işlemi için nem 
zaman grafiği 
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Şekil 5. Dış ortamda, serme usulüyle güneş altında kurutma işleminde elma kurutma işlemi için nem 
zaman grafiği 

 
Soğurucu yüzeyli kolektöre sahip kurutucuda gerçekleştirilen farklı kalınlık ve ağırlıklardaki 

elma kurutma işlemi sonucu, elmaların kütle kaybının 09.00 – 14.00 saatleri arasında yüksek olduğu 
görülmektedir. Artan ürün ağırlığına bağlı olarak 14.00 – 17.00 saatleri arasında ürünlerin 
ağırlıklarındaki azalma devam etmiştir. Ürünlerin ağırlığındaki azalma 17.00’ den sonra sona ermiştir. 
Dış ortamda, serme usulüyle güneş altında kurutma işleminde ise farklı kalınlık ve ağırlıklardaki elma 
kurutma işlemi sonucu, elmaların kütle kaybının yine 09.00 – 14.00 saatleri arasında yüksek olduğu 
görülmektedir. Bunun nedeni, 09.00 – 14.00 saatleri arasında sıcaklığın giderek arttığı ve bağıl nemin 
azaldığı zaman aralığı olmasındandır. Artan ürün ağırlığına bağlı olarak 14.00 – 18.00 saatleri arasında 
ürünlerin ağırlığındaki azalma devam etmiştir. Ürünlerin ağırlığındaki azalma 18.00’ den sonra sona 
ermiştir.  

Sonuç olarak, yedi farklı kalınlıkta ve ağırlıktaki elma dilimlerinin nem içerikleri soğurucu 
yüzeyli kolektöre sahip kurutucuda %86’ dan ortalama %6.75 nem içeriğine ortalama 8 saatte 
düşürülürken, Aynı ürünlerin nem içeriği dış ortamda serme usulüyle güneş altında kurutma işleminde 
ise %86’ dan ortalama %9.97’ ye ortalama 10 saatte düşürülmüştür.  Elma kurutma işleminde soğurucu 
yüzeyli kurutucunun, dış ortamda serme usulüyle güneş altında kurutma işlemine göre nem alma 
kapasitesinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, soğurucu yüzeyli kurutucuda kurutulan elma 
dilimlerinin doğrudan güneş ışınları ile temas halinde olmadığından, dış ortamda gerçekleştirilen 
kurutma işleminde elde edilen ürünlere göre renk değişiminin olmadığı görülmüştür. 
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 ÖZET 

           Bu çalışmada Mardin ilinde hayvan yemi olarak kullanılan mısırın kurutma işleminin 
yapıldığı yatay tip mısır kurutma makinesinin enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Değerlendirilmesi 
yapılan kurutma makinesinde yüksek nemdeki mısır kurutularak saklama nemi olan %14 bağıl nem 
içeriğinin altında bir değere indirilmiştir. Kurutma sürecinde, sistemde belirlenen 6 düğüm noktasının 
sıcaklık, bağıl nem ve hava hızı gibi termodinamik özellikleri ölçülmüştür. Analizlerde kurutma 
havasının 85°C, 90°C ve 100°C’ deki kurutma odasına giriş sıcaklıkları için ölçümler yapılmıştır.  
Belirlenen düğüm noktalarında elde edilen verilere bağlı olarak yapılan enerji ve ekserji analizi 
sonucunda kurutma havasının giriş sıcaklığının yakıt sarfiyatı, enerji verimliliği ve ekserji verimliliği 
üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, giriş havasının sıcaklığının artması yakıt sarfiyatı 
ve ekserji verimliliğini artırırken, enerji verimliliğini düşürdüğü tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Mısır Kurutma, Kurutma, Tahıl Kurutma, Enerji Ve Ekserji Analizi 

 

Energy And Exergy Analysis İn Horizontal Type Corn 
Drying Plant 

 ABSTRACT 

In this study, the energy and exergy analysis of the horizontal type corn drying machine where 
the corn drying process used as animal feed in Mardin province was made. In the evaluating dryer, high 
moisture corn was dried to reduce the storage moisture content below 14% relative humidity. In the 
drying process, thermodynamic properties such as temperature, relative humidity and air velocity of 6 
nodal points determined in the system are measured.  In the analyzes, measurements were made for the 
inlet temperatures of drying air at 85 ° C, 90 ° C and 100 ° C in the drying chamber.  Energy and exergy 
analysis based on the results obtained at the specified node points evaluated the effects of the inlet 
temperature of the drying air on fuel consumption, energy efficiency and exergy efficiency.  As a result, 
it has been found that while the increase in inlet air temperature increases fuel consumption and exergy 
efficiency, it reduces energy efficiency. 
 
Keywords: Drying, Energy and Exergy analysis, Corn Drying, Cereal Dryin
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GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulu tarıma geçilmesiyle birlikte bölgede 2. Ürün olarak mısır 
ekimi yapılmaya başlanmıştır. Genellikle hayvan yemi olarak kullanılan mısır çeşitlerin ekimi bölgede 
yapılmaktadır. Artan üretim beraberinde depolama ve kurutma ihtiyacı oluşturmuştur. İhtiyacın 
karşılanması için Mardin ilinde 100’ün üstünde mısır kurutma fabrikası kurulmuştur. Yapılan 
araştırmada çalışmanın yapılacağı fabrikadaki kurulu yatay tip mısır kurutma sisteminin Mardin ili 
içerisinde 33 tane fabrikada kurulu olması çalışmayı daha da önemli bir araştırma konusu haline 
getirmiştir. 

Son yıllarda artan enerji ihtiyacı ve enerji birim fiyatlarındaki artışlar enerji tasarrufunun önemini 
artırmıştır. Bu çalışmamızın amacı yurt içinde 100’ün üstünde yurt dışında da 58 adet tesiste kurulu olan 
mısır kurutma makinesinin termodinamik özellikleri belirlenerek, enerji ve ekserji analiz yöntemleri ile 
performans analizi yapılarak termodinamik parametrelerin enerji verimliliği ve ekserji verimliliği 
üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

Kurutma prosesine sabit hava debisinde farklı sıcaklıklarda kurutma havası gönderilerek ürün 
kurutma işlemi yapılmıştır. Yapılan enerji ve ekserji analizinin sonucunda kurutma havasının giriş 
sıcaklığının yakıt sarfiyatı, enerji verimliliği ve ekserji verimliliği üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. 
Yapılan bu çalışma ile mevcut sistemde nerelere iyileştirmeler yapılabileceğimiz hususunda bizlere yol 
gösterme açısından gerekli olan alt yapıyı sağlamıştır. 

Enerji ve ekserji metotları ısıl proseslerde kullanılan metotlardır. Termodinamiğin birinci yasa 
analizi, ısı ve iş arasındaki farkı önemsemeden tüketilen enerji miktarını hesaplayan bir analiz olup 
mühendislik sistemlerinin dizayn ve analizlerinde yeterli değildir[1]. Bu nedenle, ikinci yasa olarak 
bilinen ekserji metodu ile termodinamikte önemli bir yeri olan tersinmezliklerden kaynaklanan ekserji 
kayıpları hesaplanabilir [2]. Böylece bir sistem için enerji yerine ekserji hesapları da yapıldığında enerji 
kaliteleri arasındaki fark da dikkate alınmış olur. Bu nedenle ekserjiye dayalı sistem değerlendirmeleri 
daha uygun bir yaklaşım olmaktadır.  

Kuzgunkaya ve Hepbasli [3], tepsili bir kurutucu kabinde toprak kaynaklı bir ısı pompası ile 
üretilen sıcak hava, defneyaprağını kurutma işlemini gerçekleştirmişlerdir. Kurutma havasının giriş 
sıcaklıkları 40°C, 45°C, ve 50°C belli bir periyotta artırılarak kurutma işlemi yapılmıştır, Kurutma 
kabinine giriş sıcaklığın artışı ile ekserji verimliliği, kayıpları ve geliştirme potansiyelinin attırdığı 
belirlenmiştir. Kuzgunkaya ve Hepbasli [4], Aynı kurutma sisteminde düğüm noktaları belirlendikten 
sonra sistemin enerji verimliliği ayrı bir çalışmada tespit edilmiştir. Bu çalışmanın neticesinde kurutma 
işleminde kullanılan ısı pompası ünitesinin ekserji verimliliği %21,1, toprak kaynaklı ısı pompasının 
verimliliği %20,5 ve tüm kurutma sistemin için hesaplanan verimin %15,5 olduğu tespit edilmiştir. 
Syahrul ve ark. [5], akışkan yataklı kurutucuda yapılacak kurutma işlemlerinin termodinamik analizini 
ve bu analizin modellemesini yapmışlardır. Modellemenin ile deneysel verilerin birbiri ile olan 
uyumunu irdelemek maksadı ile buğday ve mısır için kurutma verilerini incelemişlerdir. Çalışmalar 
sonucunda, kurutma işleminin başlamasından sonra belli bir süre enerji ve ekserji verimlilikleri daha 
yüksek olmasına rağmen, belirli bir süre sonra verimliliğin azaldığı ve ekserji verimliliğinin enerji 
verimliliğine göre daha düşük değerlerde seyrettiği tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalarda buğday ve 
mısır kurutulması için değişen sıcaklık, hava hızı, nem içeriği gibi özelliklerin kurutma işlemine olan 
etkileri irdelenmiştir, sonuç olarak mısırın sadece sıcaklıktan etkilenmemesine aynı zamanda nem 
içeriğine de bağlı olması ile açıklamışlardı. Akpınar ve ark. [6], dilimlenmiş kırmızı biberlerin ve çilek 
numunelerinin tepsili tip bir kurutucuda kurutulma işleminin enerji ve ekserji analizini yapmışlardır. 
Analiz neticesinde kurutma odasında zamanla ekserjinin değişimi gözlemlemiş, kurutma odasını ekserji 
verimlilikleri ve kurutma odasında meydana gelen kayıplar hesaplanmıştır. Erbay ve Hepbaşlı [7], 
toprak kaynaklı ısı pompası ile kurutma havasını üretildiği bir kurutma sisteminin ekserji kayıplarının 
fazla olduğu kondenser, evaporatör ve kompresöre iyileştirme işleminin ekserji ve enerji verimliliği 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda enerji ve ekserji verimliliğinin sırayla %77,05 
ve %93,5 gibi değerlere çıktığını tespit etmişlerdir. 
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MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın yapıldığı yatay tip mısır kurutma tesisi Mardin’de Kurulu olup, yakıt olarak lng 
kullanılmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi ısıtıcı grubu, kurutma prosesi ve taşıma grubu olmak üzere 
üç gruba ayrılmaktadır. Fan ve brülörden oluşan ısıtma grubunda ısıtılan hava kurutma prosesine 
gönderilir, helezon sistemi tarafından akış bölmelerine aktarılan ürün kurutma havası ile temas ederek 
nemini havaya bırakır. Nemli hava delikli yan saclardan dışarı atılırken, kurumuş ürün ise makara 
sistemi ile kuru ürün havuzuna taşınır.  

Genellikle iki bölümden meydana gelen makinede iki bölümde ısıtma yapılmasının yanı sıra üst 
bölümde ısıtma alt bölümde soğutma da yapılabilmektedir. Fan ısıtıcı grubu tarafından ısıtılan hava 
kurutma hacmine gönderilir. Kurutma odasına gelen hava delikli krom yan saçlardaki bölmelerden akan 
mısırın nemini alarak dışarıya atılır. Merdaneler altındaki döner helezon üzerinde kurumuş ürün 
toplanarak kontrollü bir şekilde alınmaktadır. Nem ölçümü yapılarak sistemin hızı istenilen değerlere 
göre ayarlanır. 

 
Şekil 1: Yatay Tip Mısır Kurutma Makinesi 

Sistemde 6 adet düğüm noktası belirlenmiştir. Şekil 2’de bu noktalar belirtilmiştir. Düğüm 
noktalarında sıcaklık, bağıl nem, izafi nem ve hava akış debisi gibi termodinamik özellikler 
belirlenmiştir. Belirlenen düğüm notlarının termodinamik özellikleri tek tek ve akış şemasına uygun 
olarak bulunmuştur.   

 
Şekil 2: Sistemin Düğüm Noktaları 

Mısır kurutma tesisinde yapılan analizlerde, sürekli akış kabulü yapılmış ve basitçe sistemin 
enerji değişimi, kurutma havasının nemi ve entalpisi ile ilgili denklemlerle belirlenmeye çalışılmıştır. 
Isıtıcının giriş ve çıkış sıcaklıklarını kullanarak, ısıtıcıdan kazanılan faydalı enerji hesaplanmıştır. 
Analizi kapsamında, kurutma odası giriş ve çıkışındaki toplam enerji ve ekserji kayıpları hesaplanmıştır. 
Sistem üzerinde belirlenen düğüm noktalarının giriş ve çıkış koşulları için hesaplanan enerji ve ekserji 
değerleri kullanılarak enerji ve ekserji verimliliği tespit edilmiştir. Termodinamiğin I. ve II. Yasasına 
bağlı olarak Tablo1’de verilen eşitlikler yardımıyla sisteme enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. 
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Tablo 1. Kullanılan eşitliler ve kabuller 

NUMA
RA AÇIKLAMA 𝐃𝐃𝐄𝐄𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐄𝐄𝐃𝐃 

1 Kuru hava için kütlenin 
korunumu g çm m∑ = ∑   

2 Nem için kütlenin korunumu ( )hg g mn hg çm .w m m .w∑ + = ∑    

3 Enerjinin korunumu 
22
gç

ç ç g g

vv
Q W m h m h

2 2
  

− = ∑ + − ∑ +     
   

     

4 Isıtıcıdan kazanılan faydalı 
enerji ( )

khkh p fg fçQ m c T T= −   

5 Nem alma esnasında 
kullanılan ısıl enerji ( )ko kh kog@T koç@TQ m h h= −   

6 Toplam ekserji ifadesi ( )
khkh p

TEx m c T T T ln
T∞ ∞

∞

 
= − − 

 
   

7 Kurutma odası girişindeki 
havanın ekserjisi ( )

kh

kog
kog kh p kog

T
Ex m c T T T ln

T∞ ∞
∞

 
= − − 

 
   

8 Kurutma odası çıkışındaki 
havanın ekserjisi ( )

kh

koç
koç kh p koç

T
Ex m c T T T ln

T∞ ∞
∞

 
= − − 

 
   

9 Ekserji dengesi k k
g çk

T1 Q W Ex Ex Ex
T

∞ 
∑ − − + − − 

 
∑ ∑      

10 Ekserji yok olumunu 
(tersinmezliği) ky kog koçEx Ex Ex= −∑ ∑ ∑    

11 Ekserji verimi ky
II

kog

Ex
1

Ex
η = −



  

 
Analiz için gerekli olan termodinamik özellikler düğüm noktalarına yerleştirilen ölçüm cihazları 

ile tespit edilmiştir. Ölçüm verileri Tablo 2’de gösterilmiştir. Yakın değerlerde seyreden bazı ölçüm 
değerleri sabit kabul edilmiştir. 
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Tablo 2. Mısır Kurutma Tesisinden Elde Edilen Deney Verileri 
ÖLÇÜLEN DEĞER Deney1(100°C)  Deney2(90°C) Deney3(85°C) 
ÇEVRE SICAKLIĞI 20°C 21°C 22°C 
BAĞIL NEM %48 %49 %51 
MISIR GİRİŞ NEM %25,3 %25,6 %27,6 
MISIR ÇIKIŞ NEM %13.9 %14.1 %14.4 
MISIR GİRİŞ 

SICAKLIĞI 
23,5°C 24,8°C 24.3°C 

MISIR ÇIKIŞ 
SICAKLIĞI 

56.3°C 53.6°C 51.8°C 

HAVA DEBİSİ 50000 m3/h 50000 m3/h 50000 m3/h 
KURU HAVANIN 

GİRİŞ SICAKLIĞI 
100°C 90°C 85°C 

KURUTMA ODASI 
ÇIKIŞ SICAKLIĞI  

76,2°C 68,3°C 64,2°C 

YAKIT SARFİYATI 130 m3 LNG 125 m3 LNG 123 m3 LNG 
KURUTULAN ÜRÜN 

MIKTARI 
20000kg 20000kg 20000kg 

DENEY SÜRESI 48 Dakika 57 Dakika 63 Dakika 

BULGULAR VE TARTIŞMA  

Yapılan deneysel analizler sonucunda Mısır kurutma tesisi ısıtıcısına ve sistemine ait elde edilen 
bulgular aşağıda incelenmiştir.  

 
 

Şekil 3: Isıtıcının Enerji Verimliliğinin Çıkış Sıcaklığı Değişimi 
Şekil 3’te görüldüğü gibi yapılan inceleme neticesinde kurutma havasının ısıtıcıdan çıkış sıcaklığı 

azaldıkça ters orantılı olarak ısıtıcının veriminin artmakta olduğu tespit edilmiştir. 

 
Şekil 4: Kurutma Hava Sıcaklığı İle Sistemin Enerji Verimliliğinin Değişimi 
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Yapılan inceleme neticesinde kurutma odasına kurutma havasının giriş sıcaklığının azalması ile 
sistemin enerji veriminin buna ters orantılı olarak artma eğilimi gösterdiği Şekil 4’te görülmektedir. 

 
Şekil 5: Hava Giriş Sıcaklığı İle Ekserji Veriminin Değişimi 

Yapılan inceleme neticesinde kurutma havasının kurutma odasına giriş sıcaklığının azalması ile 
ekserji veriminde azalmakta olduğu Şekil 5’te açık bir şekilde görülmektedir.  

Yapılan deneysel ölçümler neticesinde hava giriş sıcaklığının azalması ile yakıt sarfiyatının 
azaldığı belirlenmiştir. 85°C, 90°C ve 100°C sıcaklıklardaki hava girişi için verilere bağlı olarak yapılan 
analizde sıcaklığın azalması ile enerji verimliliğinin artığı bunun aksine ekserji verimliliğinin azaldığı 
tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarından sistemin enerji veriminin düşük olduğu ve geliştirmeye açık 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mısır için literatürde en ideal sıcaklık 80°C olarak belirtilmesine rağmen 
bölgedeki tesislerde en çok kullanılan sıcaklık 100°C olarak belirlenmiştir. Bu uygulamanın da her ne 
kadar kuruma süresini kısaltsa da enerji verimliliğinin düşüşüne neden olduğu belirlenmiştir.  Ancak 
ekserji verimliliği açısından ise daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.  
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REAKTİF PUDRA BETON YOL KAPLAMASININ GERİLME 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, C30/37 beton yol kaplaması ile lifli ve lifsiz Reaktif Pudra Beton (RPB) yol 

kaplamalarının basınç-eğilme deney sonuçlarına göre gerilme analizleri yapılmıştır. C30/37 betonu 
kontrol numunesi olarak seçilmiştir. Çalışmada 10, 15, 20 ve 25 cm kalınlığındaki C30/37 beton, lifli 
ve lifsiz RPB kaplamaların, taşıt yükünden dolayı meydana gelen çekme gerilme miktarı, SAP2000 
programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde yükleme sırasında rijit yolda meydana gelen gerilmeler 
hesaplanmıştır. Üç farklı beton kaplama tipi ve dört farklı rijit plak kalınlığı için gerilme analizleri 
yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Rijit üstyapı, Reaktif Pudra Beton (RPB), Gerilme analizi 

 
 

Stress Analysis of Reactive Powder Concrete Pavement 
 
ABSTRACT 
 
On this study, the stress analysis has been made by the compressive and flexural strength test 

results on rigid pavements which are chosen in three different types,  C30/37 concrete,  non-fibrous 
reactive powder concrete  (non-fibrous RPC) and fibrous reactive powder concrete (fibrous RPC).  
C30/37 concrete has been selected as control sample.  On the study, tensile stress amount which occurs 
due to vehicle loads has been analyzed on C30/37 concrete, non-fibrous RPC and fibrous RPC with 10, 
15, 20 and 25 cm thickness by SAP2000 program.  Stresses occurring on rigid pavement during 
installation were calculated in the analysis. The results were compared by performing stress analysis for 
three different types of rigid pavement and four different rigid pavement thicknesses.   

 
Keywords: Rigid pavement, Reactive Powder Concrete (RPC), Stress analysis 
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1       GİRİŞ 
 
Rijit üstyapı; beton plak ve alt temel tabakasından oluşan bir üstyapı tipidir. Beton kaplamalar 

trafik yüklerinden dolayı oluşan gerilmelere karşı koymak ve trafik yüklerini zemine aktarmak amacıyla 
ağır taşıt trafiğinin bulunduğu kısımlarda yapılmaktadır. Rijit kaplamalarda zeminlerde don kabarması, 
şişme ve büzülmelere karşı koymak, kaplama altı drenajı sağlamak, kaplamanın taşıma gücünü artırmak, 
ağır taşıtların meydana getirdiği pompaj etkisini önlemek ve beton plak için düzgün yüzey oluşturmak 
amacıyla beton plağın altına alt temel yapılmaktadır. Teker yüklerinden dolayı rijit plaklarda basınç ve 
çekme gerilmeleri birlikte oluşmaktadır. Rijit yol kaplamalarında en kritik gerilmeler, ısı etkisiyle yukarı 
kıvrılma olduğu durumda beton plağın serbest köşesinde, aşağı doğru kıvrılma olduğu durumda ise 
beton plağın orta yüklemesinde meydana gelmekte ve trafik yüküne paralel olarak değişmektedir. Bu 
nedenle beton plaktaki çatlaklar özellikle köşe ve merkezde meydana gelmektedir. Rijit kaplamalarda 
oluşan gerilmelere; teker yükü ve lastik basıncı, tekerlek arası mesafe, teker yükünün yeri, zemin 
reaksiyonu, plak burulmaları ve burulma yönü gibi faktörler etki etmektedir. Rijit plak üzerine etki eden 
bir teker yükü, plağın farklı bölgelerine göre farklı eğilme gerilmesi oluşturmaktadır. En kritik gerilme 
rijit plak köşesine yüklenme durumunda, en düşük gerilme ise plağın orta kısmına yükleme durumunda 
meydana gelmektedir. Şekil 1’de kaplamanın farklı kısımlarına etki eden teker yükleri görülmektedir 
(Tunç: 2007, 156). 

 

 
Şekil 1: Rijit Plakta Farklı Gerilme Oluşturan Teker Yükleri  

 
Şekil 1’ de 1 no.lu noktadaki teker yükü rijit plakta maksimum eğilme-çekme gerilmesi meydana 

getirmektedir. Aynı teker yüküne sahip 2, 3, 4 ve 5 no.lu noktalarda sırasıyla azalan bir etki 
göstermektedir. Teker yükü rijit plak üzerinde dış bükey şekilde deformasyon oluşturma eğilimlidir. 
Deformasyon miktarı; teker yükünün pozisyonu, büyüklüğü ve temas alanı gibi bir takım parametrelere 
bağlıdır. Rijit plağın deformasyon direnci zeminin rijitliğine ve plağın eğilme rijitliğine bağlıdır (Tunç: 
2007, 157). Ülkemizde havaalanlarında pist, vb. yapılarda, terminallerde yükleme,  boşaltma ve otopark 
sahalarında, kısmen şehir içi yol, vb. yerlerde rijit kaplamaların yapımı hızla yaygınlaşmaktadır. 
Ülkemizde her geçen gün artan ticari taşıt sayıları göz önüne alınarak gelecekte yol üstyapısı olarak rijit 
(beton) kaplamaların yaygınlaşacağı beklenmektedir (Bakış: 2015,7). Beton üzerine yapılan birçok 
çalışmalar sonucu, çimento içerikli malzemeler ile yüksek mekanik performans kazanılması 
hedeflenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda, Ultra Yüksek Performanslı Betonlar ortaya çıkmıştır 
(Aitcin: 2000, 1350; Taşdemir: 2004). Ultra Yüksek Performanslı Beton sınıfında bulunan betonlardan 
birisi de Reaktif Pudra Betondur (RPB). Reaktif pudra betonu (RPB) adını, yapımında kullanılan 
malzemeler ve puzolanik aktiviteden almaktadır. Pudra kelimesi, RPB’u oluşturan malzemelerin pudra 
tane boyutunda olmasından, reaktiflik kelimesi, puzolanik aktivitenin sıcak kür işlemi ile yeniden 
tekrarlamasından ve beton kelimesi ise diğer betonlar gibi çimento matrisli olmasından dolayı 
gelmektedir (İpek: 2009, 87). 

Reaktif Pudra Beton (RPB) beton tipleri içerisinde en yüksek basınç ve eğilme dayanımına sahip, 
genellikle çimento, silis dumanı, kuvars kumu, kuvars tozu (pudrası), çelik lif, su ve 
süperakışkanlaştırıcılar ile özel kürler uygulanarak oluşturulan ultra yüksek performanslı bir betondur. 
RPB’ de kullanılan malzemeler genellikle, çimento, silis dumanı, yüksek dayanıma sahip kuvars kumu 
ve kuvars tozu (pudrası), çelik lif, su ve süper akışkanlaştırıcılardır. Yüksek dayanımlı betonlar her ne 
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kadar yüksek performansa sahip olsa da aşırı gevrek davranış gösterir. RPB üretiminde betonun çekme 
mukavemetini artırarak sünekliğini sağlamak amacıyla beton içerisine çelik lifler katılmaktadır. 
RPB’ların rijit kaplamalara uygulanmasıyla rijit yol kaplamalarında donatı kullanımına gerek 
kalmamaktadır. RPB’ların bu üstün özelliklerinden dolayı rijit kaplamalarda kullanılmasıyla geleneksel 
beton kaplamalara nazaran hem beton içerisinde donatı kullanımına gerek kalmadan hem de normal 
beton kaplamalara oranla çok daha az bir kaplama kalınlığında inşa edilebilir (Bakış, 2015: 13). 
Betonlarda kullanılan lifler, çekme ve eğilme dayanımını artırmaktadır (Çivici: 2006, 183). Hacimsel 
içeriği % 2 olan çelik liflerin RPB karışımında kullanılarak, betonun basınç ve çekme gücü önemli 
ölçüde artırabilmektedir (Wenzhong vd.: 2013, 844).  

Kaplama ile ilgili gerilme analizleri, sonlu elemanlar yöntemiyle yapılabilmektedir. Sonlu 
elemanlar yöntemi, son yıllarda beton yollarda sıkça kullanılmakta ve beton yollar üzerine birçok analiz 
yapılmaktadır. Yeni geliştirilen bilgisayar programlarıyla gerçeğe yakın sonuçlara ulaşılabilmektedir 
(Bal: 2013, 67). 

Bu çalışmada, C30/37 kontrol numunesi beton, lifli ve lifsiz Reaktif Pudra Beton (RPB) yol 
kaplamalarının gerilme analizleri SAP2000 programı kullanılarak yapılmıştır. Gerilme analizleri 10, 15, 
20 ve 25 cm kalınlığındaki C30/37 kontrol numunesi, lifli ve lifsiz RPB kaplamaların ağır taşıt 
yüklerinden dolayı meydana gelen çekme gerilmelerini taşıyıp taşımayacağı belirlenmiştir.  

 
2         MATERYAL VE METOT 
 
Materyal 
 
Lifsiz RPB üretiminde, karışımda çimento, silis dumanı, kuvars kumu, kuvars tozu, su ve süper 

akışkanlaştırıcı bulunmaktadır. Lifli RPB üretiminde, karışımda çimento, silis dumanı, kuvars kumu, 
kuvars tozu (pudrası), çelik lifler, su ve süper akışkanlaştırıcı bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, tüm tip beton karışımlarında, TS EN 197–1 standartlı CEM II/A-M (P-L) 42,5 R 
türü çimento kullanılmıştır. Lifli RPB üretiminde kullanılacak çelik lifler 0.55 mm çapında, 22 mm 
uzunluğunda seçilmiştir. C30/37 beton kontrol numunesi için, karışımda kırma taş kalker agrega, tüm 
beton tiplerinde beton karışım suyu olarak içilebilir nitelikte şehir şebeke suyu kullanılmıştır.  

Rijit üstyapılarda kaplama betonunun oranlandırılması için şartnamelerde; maksimum 
su/bağlayıcı oranı 0,40-0,45, minimum basınç dayanımı 28 MPa, minimum eğilme dayanımın 4,5 MPa 
ve minimum çimento miktarının 270-335 kg/m3 ölçütlerinden bir veya birkaçı esas alınmaktadır (Tunç: 
2007, 175). 

 
     Yöntem 
 
C30/37 beton üretiminde karışıma giren miktarların kg cinsinden değerleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. C30/37 Beton Karışım Oranları 
 

Malzemeler Miktar (kg/m3) 
Çimento 450 
0-4 mm     803 
4-8 mm     389 
8-16 mm   569 
Su 189 
Toplam 2 400 

 
Numune kalıpları basınç numuneleri için 150x150x150 mm, eğilme numuneleri için ise 

50x50x300 mm’ dir. Kalıptan çıkarılan kontrol numunesi betonlar 28 günlük üçer adet olmak üzere 
20°C standart su kürü havuzuna alınmıştır.  
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RPB’ların karışım tasarımı için; bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalara göre yerli ve 
yabancı herhangi bir standarda rastlanılmamıştır. Karışımı oluşturan taneli malzemelerin sıkı bir yapı 
oluşturacak şekilde oranlanması için farklı karışım teorileri kullanılmıştır. Bu teoriler, Mooney’ in 
süspansiyon viskozite modelinden türemiştir (İpek: 2009, 87; Larrard ve Sedran: 1994, 997). Mooney’ 
in modelinden faydalanılarak ortaya çıkan farklı karışım tasarımlarından genel olarak kullanılan 
karışımlar Tablo 2’de görülmektedir. (Richard ve Cheyrezy: 1995, 1503). Çalışmada RPB’ lu tüm 
karışımlarda Mooney’ in model oranlaması göz önüne alınmıştır. 

 
Tablo 2. Tipik RPB 200 ve RPB 800 Betonların Çimentoya Göre Karışım Oranları 

 
 
Malzemeler 

RPB200 RPB800 
Lifsiz Lifli Silis 

Agregalar 
Çelik 

Agregalar 
Portland 

Çimentosu 
1 1 1 1 1 1 

Silis 
Dumanı 

0,25 0,23 0,25 0,23 0,23 0,23 

Kum (150–
600 μm) 

1,1 1,1 1,1 1,1 0,5 - 

Kırılmış 
Kuvars 

(d50 = 10 
μm) 

- 0,39 - 0,39 0,39 0,39 

Süper 
akışkanlaştırıcı 

0,016 0,019 0,016 0,019 0,019 0,019 

Çelik Tel 
(L=12 mm) 

- - 0,175 0,175 - - 

Çelik Tel 
(L=3 mm) 

- - - - 0,63 0,63 

Çelik 
agregalar 

(< 800 μm) 

- - - - - 1,49 

Su 0,15 0,17 0,17 0,19 0,19 0,19 
 
Gerilme analizi için oluşturulan lifsiz RPB karışım oranları Tablo 3’de görülmektedir.  

Tablo 3. Lifsiz RPB Karışım Oranları 
Malzemeler Miktar (kg/m3) 
Çimento 825 
Silis Dumanı 190 
Kuvars Kumu (0,15-0,6 mm) 907 
Kuvars Pudrası (0-0,045 mm) 322 
Süper akışkanlaştırıcı 16 
Su 140 
Toplam 2 400 

 
Numune kalıpları basınç numuneleri için 150x150x150 mm, eğilme numuneleri için ise 

50x50x300 mm’ dir. Kalıp içerisine dökülen lifsiz ve lifli RPB numunelerine priz süresince herhangi 
bir sıkıştırma basıncı uygulanmamıştır. 24 saat sonra kalıptan çıkarılan RPB’ lar 28 günlük 20°C standart 
su kürüne alınmıştır.  

Standart su kürü sonrası tüm numunelere basınç ve eğilme deneyleri uygulanmıştır (TS EN 
12390-3, 2010; TS EN 12390-5, 2010). Gerilme analizi için oluşturulan lifli RPB karışım oranları Tablo 
4’de görülmektedir. 

  
Tablo 4. Lifli RPB Karışım Oranları 
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Malzemeler Miktar (kg/m3) 
Çimento 773 
Silis Dumanı 178 
Kuvars Kumu (0,15-0,6 mm) 850 
Kuvars Pudrası (0-0,045 mm) 302 
Süper akışkanlaştırıcı 15 
Çelik Lifler (L=22 mm)  
(Çap=0.55 mm) 

135 

Su 147 
Toplam 2 400 

 
Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’de beton karışımlarında m3 başına kullanılan su miktarlarının; C30/37 

kontrol numunesi betonda 189 kg, lifsiz RPB’da 140 kg ve lifli RPB’da 147 kg olduğu görülmektedir. 
C30/37 numunesi betona nazaran lifsiz Reaktif Pudra Beton (RPB) karışımlarında %25,93 ve lifli RBP 
karışımlarında %22,22 oranında su tasarrufu sağlandığı söylenebilir. 

Bu çalışmada, C30/37 beton, lifsiz Reaktif Pudra Beton (RPB) ve lifli RPB yol kaplamalarının 
gerilme analizleri SAP2000 programı kullanılarak yapılmıştır. SAP2000 programında Elastisite Modülü 
(Ec) ve beton yol kalınlığı, beton tiplerine (C30/37 betonu, lifsiz RPB ve lifli RPB) göre değiştirilerek 
beton yoldaki gerilmeler hesaplanmıştır.  

SAP2000 program girdisi olarak; tüm yol boyutları 4mx4m, farklı tip beton yol kalınlıkları 10, 
15, 20 ve 25 cm, tüm beton tiplerinin birim hacim ağırlığı 2,4 ton/m3 olarak seçilmiştir. Yöntem olarak 
sonlu elemanlar metodu, analizlerde sonlu eleman tipi olarak 2-B düzlem eleman, yükleme durumu 
olarak tekerlek temas alanında basınç yüklemesi, mesnetleme durumu olarak alt temelin tüm kenarları 
ve altının ankastre mesnetlenmesi ve rijit plağın serbest bırakılması, çözümleme durumu olarak lineer 
elastik çözümleme seçilmiştir.  

Dingil ya da eşdeğer şerit yüklemesi, ülkemizde göz önüne alınan H20S16 kamyonuna benzerlik 
gösterdiği için, SAP2000 programında bulunan HS20-44 tipi olarak, AASHTO şartnamesinin standart 
HS Kamyon yüklemelerini temsil eden standart taşıt tipi tanımlanmıştır. Tekerlek yüklemesinde HS20-
44 standart kamyon yükü dikkate alınmıştır.  

SAP2000programıyla, C30/37, lifsiz RPB ve lifli RPB için 10, 15, 20 ve 25 cm kaplama 
kalınlıklarında maksimum gerilme değerleri tespit edilmiştir. TS500’e (2000) göre karakteristik silindir 
basınç mukavemeti, küp basınç mukavemetinin 0,8 katı alınabilir.  

 
Betonun çekme dayanımı TS500’e (2000) göre Formül 1’den hesaplanmıştır: 
 
fctk = 0,35 x fck

1/2                                                                                                         
 (1) 
 
fctk: Betonun çekme dayanımı (MPa),  
fck : Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı (MPa) 
 
Basınç deneylerinde TS EN 12390-3 (2010), eğilme deneylerinde TS EN 12390-5 (2010) 

standartları uygulanmıştır. Tüm beton yol kaplamalarının küp basınç mukavemeti, basınç deneyleri 
sonucu hesaplanan basınç dayanım değerleridir.  

Deneysel çalışmalar sonucu bulunan küp basınç dayanımlarının 0,8 katı alınarak, 
numunelerin karakteristik silindir basınç mukavemetleri hesaplanmıştır. Numunelerin 
karakteristik silindir basınç mukavemetleri göz önüne alınarak Elastisite Modülü hesaplanmış 
ve SAP2000 programına bu değerler yüklenerek gerilme analizleri yapılmıştır.  

 
3        ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
RPB numunelere 28 gün 20oC standart su kürü sonrası basınç ve eğilme deneyi uygulanmıştır. 

Ortalama basınç ve eğilme dayanım sonuçları, basınç ve eğilme deney cihazlarından okunan değerlere 
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göre bulunmuştur. Karakteristik silindir basınç dayanımı, Ortalama basınç dayanımının 0,8 katı alınarak 
hesaplanmıştır. Betonun çekme dayanım değerleri TS500’ de (2000) verilen Formül 1 yardımıyla 
hesaplanmıştır. Deney ve hesaplama sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 5. Numunelerin Deney ve Hesaplama Sonuçları 

 
Beton 

Tipi 
Ortalama 

Basınç 
Dayanımı 

(MPa) 

Ortalama 
Eğilme 

Dayanımı 
(MPa) 

Karakteristik 
Silindir 
Basınç 

Dayanımı (MPa) 

Betonun 
Çekme 

Dayanımı 
(MPa) 

C30/37 39,00 4,71 31,20 1,95 
Lifsiz 

RPB 
70,50 7,12 56,40 2,63 

Lifli 
RPB 

99,64 7,33 79,71 3,12 

 
SAP2000 programıyla analiz başlatılmış, farklı beton tipleri ve beton kalınlıkları içerisinde 

meydana gelen maksimum çekme gerilmeleri 40 cm’lik meshlemeye göre Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 6. Farklı Tip Betonda meydana Gelen Maksimum Çekme Gerilmeleri 
 

 
Beton Tipi 

 

Plak 
Kalınlığı 

(cm) 

Maksimum 
Çekme 

Gerilmesi 
(MPa) 

 

Betonun  
Çekme 

Dayanımı (MPa) 

 
  

C30/37 

10 2,17  
 

1,95 
15 1,78 
20 1,47 
25 1,20 

 
 

Lifsiz RPB 
 

10 2,58  
 

2,63 
15 2,26 
20 1,78 
25 1,41 

 
 

Lifli RPB 
 

10 2,82  
 

3,12 
15 2,33 
20 1,83 
25 1,43 

 
Maksimum çekme gerilmeleri değerlendirmesi Tablo 7’ de görülmektedir. 
 

Tablo 7. Farklı Tip Betonların Farklı Kalınlıklarda Trafik Yükünü Taşıyıp Taşımaması 
 

 
Beton Tipi 

 

Plak 
Kalınlığı 

(cm) 

Kaplamanın Trafik 
Yükünü Taşıyıp 
Taşıyamayacağı 

 
 

 C30/37 

10 Taşımaz 
15 Taşır 
20 Taşır 
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25 Taşır 
 
 

Lifsiz RPB 
 

10 Taşır 
15 Taşır 
20 Taşır 
25 Taşır 

 
 

Lifli RPB 
 

10 Taşır 
15 Taşır 
20 Taşır 
25 Taşır 

 
4       SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada, SAP2000 programı yardımıyla, üç farklı beton kaplama tipi ve dört farklı rijit plak 
kalınlığı için gerilme analizleri yapılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:  

 
• RPB yol kaplaması için Lifsiz-Pudralı ve Lifli-Pudralı olmak üzere iki tip RPB seçimi yapılarak 

bu karışımlarla oluşturulan numuneler üzerinde basınç ve eğilme deneyleri yapılmıştır. RPB’lar 
hem kendi aralarında hem de C30/37 kontrol numunesiyle karşılaştırılmıştır. Bulunan değerler 
RPB kaplamaların beton üretimi için şartnamelerde istenen sınır değerleri fazlasıyla karşılayarak 
beton yol kaplaması için uygun olduklarını göstermektedir.  

• Gerilme analizleri için çalışmada SAP2000 programı yardımıyla yol tabakalarındaki çekme 
gerilmeleri hesaplanmıştır. Üç farklı beton kaplama tipi ve dört farklı rijit plak kalınlığı için 
gerilme analizleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizlerde yükleme sırasında rijit yolda 
meydana gelen gerilmeler bulunmuştur.  

• 10 cm’lik C30/37 kaplama betonu, taşıt yüklerinden dolayı meydana gelen gerilmeleri 
taşıyamadığı halde, lifsiz ve lifli RPB kaplamalar bu gerilmeleri taşıyabilmektedir.  

• Tüm beton karışımlarında m3 başına kullanılan su miktarları; C30/37 kontrol numunesi betonda 
189 kg, lifsiz RPB’da 140 kg ve lifli RPB’da 147 kg’dır. Kontrol numunesi betona nazaran lifsiz 
Reaktif Pudra Beton (RPB) karışımlarında %25,93 ve lifli RBP karışımlarında %22,22 oranında 
su tasarrufu sağlanmıştır. 

• RPB kaplamalar normal betonlara nazaran daha yüksek dayanıma sahip olduklarından daha düşük 
kalınlıkta inşa edilebilirler. Bu şekilde malzeme tasarrufu ve ekonomik kazanç yoluyla sosyal 
kalkınma sağlanabilir. 
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Ülkemizde Gerçekleşen Elektrik İş Kazaları Ve Bu Kazalardaki 
Kusur Oranlarının Belirlenmesi 

Mehmet ZİLE 
Mersin Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Mersin,33001 

ÖZET 

          Elektrik kazaları önemli oranda çok ciddi ve masraflı iş kazalarındandır. Ülkemizde son on yılda 
iş sağlığı ve güvenliğine gereken önem verilmesine rağmen, yetkililere bildirilen kazaların sayısında 
herhangi bir azalma olmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla reel sektör olan enerji ve sanayi 
alanlarında çalışan işçilere odaklanmaktadır. Bu çalışmada diğer risklerden ziyade elektrik kazası 
riskleri üzerinde durulur. Buna ek olarak, araştırma ölümlü iş kazalarının nedenleri ve yapılması gereken 
önlemler ifade edilir. Elektrik kazalarında sıklıkla tespit edilen elektriksel güvenlik sorununun bilinçli 
ve bilinçsiz insan hatasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmayla, enerji ve sanayi 
alanında çalışanlara elektrik kazaları riskleri hakkında yeni bilgiler ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada, 
ülkemizde meydana gelen çeşitli elektrik iş kazaları incelenmiş, bu kazaların sebepleri kimlerin ne 
oranda kusurlu olduğu saptanmış ve bu tür iş kazalarının oluşmasını engellemek için öneriler 
sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Gerçekleşen Elektrik İş Kazaları,  Kazalardaki Kusur Oranlarının Belirlenmesi, İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği 

 
 
 

Realized Electric Work Accidents in Our Country and Determination 
Odd Ratio on The Accidents  

 

ABSTRACT 

          Electrical accidents are proportionately severe and costly. Although electrical professionals’ 
electrical safety is in Turkey at a high level, the number of accidents reported to the authorities has no 
longer decreased during the past decade. The study focuses on electrical professionals working in the 
fields of energy, industry and real estate installations. Only electrical accident risks are examined, not 
other risk types. In addition, the research concentrates on dead working and work that should have been 
performed dead. Electrical safety problem often identified was intentional and unintentional human 
failure. The research reveals new information about electrical professionals’ electrical accident risks.  
In this study, various work accidents occurred in our country were analyzed and suggestions 
were made to prevent the occurrence of such work accidents by making determinations about 
who defected and odd ratio of the accidents. 
 
Keywords: Realized Electric Work Accidents, Determination Odd Ratio on The Accidents, 
Occupational Health and Safety 

 

GİRİŞ 

         Adli vaka olarak adliyeye intikal eden iş kazalarının % 30 elektrik enerjisi kaynaklı iş kazası 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların elektrik alanında ilgili eğitim seviyesinin yeterli olmayışı elektrik 
kazalarının temel nedenleri arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı 
elektrik sistemleri ve donanımlarındaki hayati tehlikelerin farkında olmayan ve aynı zamanda elektrik 
alanında çalışanların tecrübesiz ve yetersiz eğitime sahip olan işçilerin hayatlarını sürdürebilmek için 
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elektrik işlerinde çalışması sebebiyle elektriksel iş kazalarına daha fazla maruz kalmaktadır. İşçilerin 
eğitim seviyesinin yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında yetişmiş uzman personel sayısının azlığı, 
mevzuatın iş sağlığı ve güvenliği hükümleri açısından küçük işletmeleri dışlaması, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmemeleri, iş müfettişi sayısının ve 
denetimin yetersizliği ve taşeronlaşma gibi nedenler elektriksel iş kazalarını arttıran en önemli 
etkenlerdendir. Adli vaka olarak adliyeye intikal eden elektriksel iş kazalarının % 60 oranı elektrik 
sistem ve donanımlarının standartlara uygun bir şekilde korumasının yapılmamasından, % 40 oranında 
ise elektrik alanında çalışanların hatasından ve kurallara uymamalarından kaynaklandığı tespit 
edilmiştir. Devlet iş ve çalışma dünyasında gerekli kanuni düzenlemeli yapmalı, sık aralıklarla gerekli 
kanuni düzenlemelere uyulup uyulmadığını denetlemeli ve uyulmadığında caydırıcı müeyyideler 
uygulamalıdır. Yaşanan bu elektriksel iş kazaları bir ülke gerçeği olarak karşımızda çözülmesi gereken 
bir sorun olarak durmaktadır. Uzman kişilerce güvenliği ve denetimi yapılmayan her türlü sistem ve 
donanımlar elektriksel iş kazalarına davetiye çıkartmaktadır. Elektrik akımı insan bedenine bir noktadan 
girip başka bir noktadan çıkarak, girilen ve çıkılan noktalarda ciddi yanıklar meydana getirir. Elektrik 
akım şiddeti 0,01 mA de gıdıklama şeklinde hissedilir, 1 mA ile 5 mA arasında vücutta uyuşma şeklinde, 
5 mA ile 15 mA arasında ani refleksle tutulan cisim aniden atma şeklinde olur, ellerde ve kollarda 
kramplaşma olur ve tansiyon aniden yükselir. 15 mA ile 30 mA arasında ise herhangi bir elle tutulan 
cismin kendiliğinden bırakılması ise asla mümkün olmaz vücütta genel bir uyuşukluk olur, 30 mA ile 
80 mA arasında ise tansiyon aniden yükselerek şok şeklinde kalp düzensiz çalışır nefes alıp verme 
zorlaşır ve bayılmalar oluşur, 80 mA ile 100 mA arasında elektrik akımının insan vücüdunda akma 
süresine bağlı olarak kalpte spazm oluşur şuur ise kaybolur.  3 A ile 8 A arasında ise büyük tansiyon 
çok hızlı bir şekilde yükselerek kalbin çalışması durur akciğer ise şişerek parçalanır. Eğer akım aynı elin 
bir parmağından girer diğer parmağından çıkarsa parmaklarda yanık oluşur, eğer bir elinizden girer diğer 
elinizden çıkarsa veya bir elden girer bir ayaktan çıkarsa, akım göğüsten geçeceği için el ayak ve göğüste 
yanıklar oluşarak kalbin durmasına neden olur.[1, 2, 3]  

ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN ELEKTRİK İŞ KAZALARI VE BU KAZALARDAKİ KUSUR 
ORANLARININ BELİRLENMESİ  

 Kaza 1; Elektrik Teknisyeni olan kazalı maktül A. orta gerilim direğindeki arızayı gidermek için 
elindeki  Orta gerilim dedektörü ile enerji hattında elektrik olup olmadığını kontrol ederken 
elektriğe çarpılması sonucu vefatı; 
 
 Elektrik Teknisyeni olan kazalı maktül A., 14.01.2015 günü saat 11.30 sıralarında  iş arkadaşı elektrik 
teknisyeni H.' nn kullandığı  X  plakalı bomlu-sepetli  bakım aracı ile S. mahallesi 470.sokak içerisinde 
bulunan orta gerilim direğindeki arızayı gidermek için aracın sepeti içerisinden, elindeki  orta gerilim 
dedektörü ile enerji hattında elektrik olup olmadığını kontrol edip, elindeki teli topraklama yapmak 
üzere direkteki tele uzatınca elektrik çarpması sonucu vefat etmiştir. Kazalı maktül A., X Dağıtım AŞ' 
nin alt işvereni Y. AŞ isimli firmada sigortalı olarak çalışan Elektrik teknisyeni olduğu anlaşılmaktadır. 
Maktül kazalı teknisyen işçi A.’nın ölümüne sebep olan olay, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun (13-a,b) maddelerinde yapılan tarife göre bir iş kazasıdır. 5510 Sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Resmi gazete 16.06.2006, Sayı:26200 ,İş kazasının tanımı: 
MADDE 13- İş kazası; a) “Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,” b) “İşveren tarafından 
yürütülmekte olan iş nedeniyle…” meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da 
ruhen özür’e uğratan olaydır. 
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Şekil 1: Olay yeri inceleme 
 

         Şekil 1 den anlaşılacağı üzere, kazanın olduğu direkten giden hattaki elektriğin kesilmiş olduğu 
ancak direğe gelen ana hatta elektrik olduğu, kazalının bu tellerdeki elektriği elindeki orta gerilim 
detektörü ile kontrol ettikten sonra, kova içerisinde bulunan 3 metrelik teli toprakla yapmak amacıyla 
hatta bağlamak istediği anda elektrik enerjisine kapıldığı anlaşılmaktadır. Elektrik gerilimi altındaki 
hatlarda çalışma yapılırken, bu hatlardaki elektrik akımının her türlü kaynakla bağlantısının kesilmesi, 
birden fazla kaynaktan beslenen hatlarda her yönden gelen akımın kesilmesi, gerilim hatlarında yapılan 
çalışmaların, fenni yeterliliği olan bir yetkilinin sorumluluğu altında yapılması gerekirken, hattaki 
elektrik tamamen kesilmeden çalışma yapıldığı, kazalının çalıştığı aracın kovası içerisinde akım 
geçirmeyen izoleli yalıtkan eldiven bulunduğu halde bu eldiveni kullanmadığı, kazalı maktul akımdan 
koruma özelliği olmayan basit iş eldiveni giydiği ve bu sebeplerden dolayı kazalı maktul A. tedbirsiz ve 
ihmalkârca Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğin 8. 
Maddesine ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 19. Maddesine aykırı davranması 
sebebiyle söz konusu olayın gerçekleşmesinde % 60 asli kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Kişisel 
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik Madde 8 de, İşçiler de 
kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla 
yükümlüdür. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 (Çalışanların yükümlülükleri)  (1) 
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları 
doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık 
ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen 
eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, 
tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların 
güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) 
Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.  

 Olay anında çalışma yapılan direğin enerji hattının 30 kV bir yüksek gerilim hattı olduğu, bu derecedeki 
yüksek gerilim hatlarında Elektrikle İlgili fen Adamlarının Yetki ve Sorumlulukları hakkındaki 
Yönetmelikte belirtilen nitelikte Ekat Belgesine sahip bir teknik elemanın işin başında bulundurularak 
yönlendirilmesi ve çalışmaların teknik kontrolü takibi yapılması gerekirken yapılmadığı, kazalının 
çalıştığı aracın kovası içerisinde akım geçirmeyen izoleli yalıtkan eldiven bulunduğu halde bu eldiveni 
kullanıp kullanmadığının işverenin vardiya amirleri O. ve B. tarafından denetlenmesi kullanılmasının 
sağlanması gerekirken ve gerilimi altındaki hatlarda çalışma yapılırken bu hatlardaki elektrik akımının 
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her türlü kaynakla bağlantısını kestirmeleri gerekirken yapmamaları sebebiyle, işveren yetkilisi olan 
vardiya amiri O. ve B. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 345, 346, 347 maddelerine, Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesine ve 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesine aykırı davranmaları sebebiyle işveren yetkilisi olan vardiya 
amiri O. ve B.’ nin söz konusu olayın gerçekleşmesinde %20 oranlarında tali kusurlu oldukları 
anlaşılmaktadır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 345- Gerilim altındaki elektrik devrelerinin, 
elektrik makinalarının veya cihazlarının onarımına girişilmeden önce, onarımı yaptırmakla 
görevlendirilenler tarafından ve bunların sorumluluğu altında onarılacak; devrenin, tesisat, motor veya 
teçhizatın her türlü enerji kaynağı ile bağlantıları kesilecek, onarılacak devreyi besleyen şalter veya 
devre kesicilerinin açık durumda olmaları ve bu şekilde kalmaları sağlanacak ve onarım bitirilmeden 
devreye akım verilmeyecektir. Madde 346- Birden fazla kaynaktan beslenen elektrik tesisatında, kablo 
veya hava hatları üzerinde onarıma girişilmeden önce, akım her yönden kesilecektir. Madde 347 - 
Onarılacak hava hatlarının her iki tarafı devreden çıkarıldıktan sonra, ayrıca topraklanacak ve onarım 
işçilerine emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecektir. Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik Madde 8-İşveren, işçilerin kişisel 
koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu İşverenin genel yükümlülüğü Madde 4-(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık 
ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 
verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar 
veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz 
önüne alır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının 
Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Madde 8 de. (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; 
görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene 
yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine 
getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir. (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. İşveren firmanın İş Güvenliği 
Uzmanı M., 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 8.maddesinde de belirtildiği üzere İş Güvenliği 
uzmanları işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tespit ettikleri eksiklikleri ve alınması gereken 
tedbirleri yazılı olarak işverene iletir, bu konulardan hayati tehlike arz edenleri İşverenin yerine 
getirmemesi halinde durumu Bakanlığa bildirir, çalışan işçi sayısına göre kanunda belirlenen sürelerde 
İşyerine bulunur ve denetlemeler yapar. Kaza belgeleri incelendiğinde, işveren tarafından çalışanlara iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği, kazalının işe girişte ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair 
sağlık raporu aldığı, yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi bulunduğu, çalışanlara yapılan işe uygun 
kişisel koruyucu donanımlar verildiği tespit edilmesi sebebiyle kazanın meydana gelmesinde firmanın 
İş Güvenliği Uzmanı M.' nin herhangi bir kusurunun ise olmadığı anlaşılmaktadır.   
 
Kaza 2; Elektrik Teknisyeni olan kazalı maktül Y. arızayı gidermek için AG-OG müşterek tip 
beton direğe çıkar elektrik direğindeki dört adet AG enerji kablosunu  kestiği sırada yaklaşık 80 
cm. yukarıda buluna 15.000 V.luk OG elektrik hattına kapılarak çarpılması sonucu vefatı;  
 
Kazanın meydana geldiği direğe bağlı hatlardaki AG kesilmiş ancak, OG kesilmemiştir. İşverenler 
aşağıdaki parantez içerisinde metni verilen mevzuat maddelerini ihlal etmişlerdir. (Elektrik Kuvvetli 
Akım Tesisleri Yönetmeliği  Madde 60: Müşterek direklerde alçak gerilimli  bölümlerde çalışma 
yapılacağı zaman  yüksek gerilimli hattın gerilimi mutlaka kesilecektir. Gerilim altında olmayan tesis 
bölümlerinde çalışılacağında gerilim altında bulunan öteki bölümler nedeniyle çalışanların her hangi bir 
tehlikeye uğramaması için gerekli önlemler alınacaktır. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği  
Madde 61: Bakım ve onarım yapılacak yere enerji sağlayan tüm kesicilerin açılması ve bunlara ait 
ayırıcılar ile ayırma işleminin emniyet altına alınması gerekir.) Elektriksizleştirilen  hatlarda ve aynı 
elektrik direğine  bağlı bulunan diğer hatlarda elektriğin varlığı-yokluğu uygun ekipman ile kontrol 
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edilmemiştir. Bu durumda işverenler aşağıdaki parantez içerisinde metni verilen mevzuat maddelerini 
ihlal etmişlerdir. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 61:Çalışılacak yeri besleyen 
tüm kesicilerin açılmış olmasına rağmen söz konusu tesis bölümünün gerilim altında olup olmadığı 
gerekli ölçü veya gösterge cihazları ile denetlenmeli ve denetleyen kimse gerilim olmadığı kanısına 
vardıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.) Elektrik işleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer 
almaktadır. Maktul Y., işyerinde mesleki eğitim belgesi (elektrikçi) olmaksızın çalıştıran işveren 6331 
sayılı İş Kanunu ihlal etmiştir. Çalışma yapılacak olan hatlarda ve temas edilebilecek mesafede bulunan 
elektrik hatlarında  kısa devre ve topraklama gibi tedbirler alınmamıştır. Bu durumda üst ve alt işverenler 
aşağıdaki parantez içerisinde metni verilen mevzuat maddelerini ihlal etmişlerdir. (Elektrik Kuvvetli 
Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 6:Gerilimi kesilmiş yüksek gerilim tesislerinde çalışılacaksa, 
çalışılacak bölüm önceden topraklanmış olan bir düzenek üzerinden kısa devre edilecektir. İşletmelerin 
sorumlu kimseleri iş süresince çalışanların tehlikeyle karşılaşabileceği hiçbir devre kapama işlemi 
yapılmamasını sağlayacaktır.) Gerilim altında olmayan (veya öyle zannedilen) hatta çalışılacağında 
gerilim altında bulunan öteki bölümler nedeniyle çalışanların her hangi bir tehlikeye uğramaması için 
gerekli tedbir alınmamıştır. Bu durumda işverenler aşağıdaki parantez içerisinde metni verilen mevzuat 
maddelerini ihlal etmişlerdir. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği  Madde 60: Gerilim altında 
olmayan tesis bölümlerinde çalışılacağında gerilim altında bulunan öteki bölümler nedeniyle 
çalışanların her hangi bir tehlikeye uğramaması için gerekli önlemler alınacaktır.)  Her ne kadar kişisel 
koruyucu donanım verildiği ifadelerde yer alıyorsa da çalışma esnasında bunların kullandırılmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumda işverenler aşağıdaki parantez içerisinde metni verilen mevzuat maddelerini 
ihlal etmişlerdir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:347:Onarılacak hava hatlarının her iki 
tarafı devreden çıkarıldıktan sonra, ayrıca topraklanacak ve onarım işçilerine emniyet kemerleri gibi 
uygun kişisel korunma araçları verilecektir.) İşverenlerin, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmediği, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili 
alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmedikleri ve 
verilmesini sağlamadıkları anlaşılmıştır. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik Mad:4-17 İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının 
tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal 
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve 
bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim 
programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını 
sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. İşyerlerinde 
düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim 
sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, 
eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.)  İşçilerin çalışmaları 
K.San.Tic.Ltd. Şti  yetkililer tarafından izlenmemiş ve denetlenmemiştir. Maktul Y., 2006 yılından beri 
değişik işyerlerinde 19.02.2008 tarihinden beri de K.San. Tic. Ltd. Şti.nde  çalışan tecrübeli bir eleman 
olmasına rağmen çıktığı direkteki hatlarda enerji kontrolü yapmadan çalışarak ve kişisel koruyucu 
donanımları kullanmayarak dikkatsiz ve tedbirsiz çalışması sonucu  kendi vefatıyla sonuçlanan ölümlü 
iş kazasına sebep olmuş ve aşağıdaki parantez içerisinde metni verilen konu ile ilgili mevzuat 
hükümlerine göre %30 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
Madde 345-Gerilim altındaki elektrik devrelerinin, elektrik makinalarının veya cihazlarının onarımına 
girişilmeden önce, onarımı yaptırmakla görevlendirilenler tarafından ve bunların sorumluluğu altında 
onarılacak; devrenin, tesisat, motor veya teçhizatın her türlü enerji kaynağı ile bağlantıları kesilecek, 
onarılacak devreyi besleyen şalter veya devre kesicilerinin açık durumda olmaları ve bu şekilde 
kalmaları sağlanacak ve onarım bitirilmeden devreye akım verilmeyecektir.Akım onarımın bitiminde, 
sorumlu görevlinin izniyle verilecektir.) K.San. Tic.ltd.Şti. nin ustabaşısı A, X kurum görevlileri ile 
birlikte trafoya gittiği ve OG hattındaki elektriğin kesilmediğini bildiği halde yanında direğe çıkan ve 
kendi gözetimi altında çalışması gereken kazalıyı  ikaz etmediği, kazalının çalıştığı hattın hemen 80 cm. 
üstünde bulunan OG hattındaki elektriği ıstaka, neon lambası vb. bir aletle kontrol ettirmeden 
çalışmasına  ve direğe çıkmasına engel olmadığı için 6331 sayılı İş Kanununun 19. maddesi ve İş Sağlığı 
ve İş Güvenliği Tüzüğünün 345.maddesine göre K.San. Tic.ltd.Şti. nin ustabaşısı A’ nın %20 oranında 
kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Üst işveren X şirketi kazanın meydana geldiği direğe bağlı hatlardaki 
AG kesilmesini sağlarken OG hattının elektriğinin kesilmesini sağlamaması ve bu hattaki enerjiye karşı 
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K.San. Tic.ltd.Şti yetkilerini uyarmaması, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği  60-61 
Maddeleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:347, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik Mad:4-1, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik Mad:4-17 ‘ deki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üst 
işveren X şirketinin %20 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Alt işveren  K.San. Tic.ltd.Şti 
kazanın meydana geldiği direğe bağlı hatlardaki AG kesilmesini sağlarken OG hattının elektriğinin 
kesilmesini sağlamaması, söz konusu direkteki OG enerji nakil hatlarında karşı tedbir almaması, X 
dağıtım şirketi tarafından elektriksizleştirildiği ifade edilen hatlarda elektrik (gerilim)  kontrolü  
yaptırmadan, topraklama, kısa devre yapma, çalışanların  gerekli kişisel koruyucu malzemeyi 
kullanmasını sağlamaması, maktul Y.’nin mesleki eğitim belgesi olmaksızın çalıştırması ve işçilerin iş 
güvenliği tedbirlerine uyup uymadığını izlememesi ve denetlememesi Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği  60-61 Maddeleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:347 ve Çalışanların İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik Mad:4-17 deki yazılı yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen alt işveren K.San.Tic.ltd.Şti. nin % 30 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ 

         Adli vaka olarak adliyeye intikal eden elektrik iş kazalarında, % 70 güvensiz hareketlerden, %25 
güvensiz şartlardan ve % 5 ise bilinmeyen sebeplerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çalışılan alanla 
ilgili eğitim seviyesinin yeterli olmayışı iş kazalarının temel nedenleri arasındadır. İş sağlığı ve 
güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı işyerlerinden kaynaklanan tehlikelerin farkında bile 
olmayan ve aynı zamanda çalışılan alanla ilgili yetersiz eğitime sahip olan işçiler hayatlarını ikame 
edebilmek için ağır ve tehlikeli işlerde çalışmayı kabul ederek iş kazalarına daha fazla maruz 
kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında sosyal koruma yetersizliğine neden olan temel nedenlerden 
biri de gerekli alt yapının ve alanında çalışan uzman personelin sayısal olarak yeterli olmamasıdır. 
İşçilerin eğitim seviyesinin yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında yetişmiş uzman personel 
sayısının azlığı, mevzuatın iş sağlığı ve güvenliği hükümleri açısından küçük işletmeleri dışlaması, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmemeleri, iş 
müfettişi sayısının ve denetimin yetersizliği ve taşeronlaşma gibi nedenler iş kazalarını arttıran en 
önemli etkenlerdendir. Adli vaka olarak adliyeye intikal eden iş kazalarının % 25-50 oranı iş yeri 
yönetim hatalarından, % 50-75 oranı ise çalışanların hatasından ve kurallara uymamalarından 
kaynaklandığı tespit edilmiştir. Devlet iş ve çalışma dünyasında gerekli kanuni düzenlemeli yapmalı, 
sık aralıklarla gerekli kanuni düzenlemelere uyulup uyulmadığını denetlemeli ve uyulmadığında 
caydırıcı müeyyideler uygulamalıdır. Yapılan çalışma ile, bir çok adliyeye intikal eden elektriksel iş 
kazaları üzerinde durarak bilimsel nedenleri araştırılmış, sebeplendirme yaklaşımları oluşturulmuş, bu 
elektriksel iş kazaların tekrar oluşmaması ve önlenmesi için yapılması gerekli güvenlik önlemleri 
üzerinde durulmuştur.  
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 ÖZET 

Dünyada artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak enerji tüketimi de aynı oranda artmaktadır. 
Gelecekte elektrik enerjisi elde etmede kullandığımız fosil yakıtların varlığının sona erecek olmasının 
bilincinde olan insanoğlu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu kaynaklar temiz, çevreye 
herhangi bir zararı olmayan ve en önemlisi de tükenmez olduklarından dolayı araştırmacıları cezbetmiş 
ve bu alandaki çalışmalar gün geçtikçe yoğunluk kazanmıştır. En önemli yenilenebilir enerji 
kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, elektrik enerjisi elde etmede kullanılan en yaygın kaynaktır. 
Güneşten elektrik enerjisi elde etmek için FV (fotovoltaik ) panellerden yararlanılır. FV panellerden en 
verimli şekilde enerji elde etmek için panel konumu ve panel açısı çok önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada panel açısının panelin çıkış gücü üzerindeki etkisinin modellenmesi amaçlanmıştır. 
Modelleme için Matlab/Simulink yazılımı kullanılmıştır. Gerçekleştirilen benzetim programı ile 
herhangi bir ortamda bulunan bir FV panelin üzerine gelen ortam güneş radyasyon değerine, gelen güneş 
açısı değerine ve panel açısının değerine göre panel çıkışındaki güç eğrileri izlenebilmektedir. 
Gerçekleştirilen benzetim çalışması ile kurulacak olan güneş panellerinden en yüksek verimi elde 
edebilmek için gerekli optimal panel açısı belirlenebilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: FV paneller, FV Panel açısı, Güneş Enerjisi, Güneş Takip Sistemleri, 
Matlab/Simulink. 

 
Modeling of the Effect of FV Panel Angle to the Efficiency of the Panel 

          ABSTRACT 

Due to the increasing population density, the energy consumption is also increasing at the same 
rate. Mankind has turned to renewable energy sources because of the aware of the fact that the existence 
of fossil fuels that we use to obtain electrical energy will run out in the future. These sources attracted 
researchers and the work in this area have become increasingly intense because of they are clean, 
harmless and most importantly, they are inexhaustible. One of these renewable energy sources the Solar 
energy is the most common source to obtain electrical energy. In order to obtain electricity from the sun, 
we use PV (photovoltaic) panels. Panel position and panel angle is very important to get the most 
efficient energy from PV panels. In this study, a simulation is designed in the Matlab / Simulink to 
analyze the effect of the panel angle on the output power of pv panel. Thanks to simulation one can 
observe the output power curve of the PV panel according to the ambient solar radiation value, the 
values of the incoming sun angle and the value of the panel angle. This will allow determining the 
optimal panel angle to obtain the best efficiency from a fixed system to be installed. 
 
Keywords: PV panel, PV panel angle, Solar Energy, Solar Tracking Systems, Matlab/Simülink. 

 

GİRİŞ 

Sanayileşen ve küreselleşen dünyanın, enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya enerji 
ihtiyacını ilk başlarda fosil yakıtlar tarafında karşılamaktaydı. Ancak bu kaynaklar ilerde tükenecek 
olması, ihtiyacı karşılamayacağı endişesi, çevreye zararlı olması sebebiyle araştırmacılar alternatif 
enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu alternatif enerji kaynakları arasından yenilenebilir enerji kaynakları, 
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temiz, çevre dostu ve sürekli olmasından dolayı insanoğlu bu kaynakları kullanmaya yönelmiştir. En 
önemli yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş,  rüzgar, biyokütle, jeotermal vb. gibi kaynaklar 
kullanılmaya başlanılmıştır. Güneş enerjisi son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  
          Güneşten gelen ışınlardan elektrik enerjisi elde edebilmek için FV (fotovoltaik) paneller 
kullanılır. Güneş pilleri (solar cell) güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştüren en küçük hücredir. Bu 
hücreler bir araya getirilerek modülleri, modüller bir araya getirilerek dizileri oluşturur. Bu diziler bir 
araya gelerek fotovoltaik panelleri oluşturur. Güneş pilleri, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan 
elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire seklinde 
olabilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır. 
Güneş pilleri fotovoltaik prensibe dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında 
gerilim oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir [1]. Güneş 
panellerinden maksimum verimde enerji elde edilmesi için çeşit yöntemler geliştirilmiştir. Panel açısı, 
panel konumu, güneş takip sistemleri, maksimum güç noktası izleyicileri vb. Buradaki temel amaç 
güneşten gelen güneş ışınlarının panelin üzerine dik düşmesini sağlamaktır. Güneş radyasyonunun 
güneş panelleri ve güneş kollektörlerinin performansı üzerinde önemli etkisi vardır. Güneş panelleri ve 
güneş kollektörlerine gelen güneş radyasyonu miktarı, bunların yönlendirilme ve eğim açılarından 
önemli ölçüde etkilenir [2-3]. 
          Güneşi takip sistemleri (Sun Tracking Systems) ile panel üzerindeki radyasyon şiddetinin 
maksimum düzeyde olması sağlanır. Ancak güneş takip sistemleri sabit sistemlere göre daha daha 
maliyetli ve karmaşık olduğu için her zaman tercih edilmemektedir. Bu yüzden sabit sistemler için enerji 
verimliliği söz konusu olduğu zaman şüphesiz panel açısı (θ ) çok önem arz etmektedir. Optimum panel 
açısının hesaplanması, enlem, güneş radyasyonu özellikleri, kullanım süresi ve iklim koşullarına 
bağlıdır [4-5]. 
          Bu çalışmada öncelikle güneşin, güneş panelinin, etkili radyasyon değerinin ve eğim açısı 
modelleri ayrı ayrı elde edilmiştir. Oluşturulan modeller, panel açısına bağlı olarak değişen değerler ile 
panel üzerine düşen etkili radyasyon değerine göre panel çıkışındaki elektriksel değişimlerin 
gözlenmesini sağlayacak biçimde birbirine entegre edilmiştir. Benzetim, Matlab/Simulink ortamında 
tasarlanmış olup istenilen veriler girildikten sonra panel çıkışındaki güç değerleri izlenilebilmektedir. 
Böylelikle girilen değerlere karşılık maksimum düzeyde güç çıkışı sağlayan en uygun panel açısı 
hesaplanıp, bu açı için elde edilecek olan verimlilik artışını gözlememize olanak sağlamıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Bu bölümde FV panel modeli, güneş modeli, etkili radyasyon değeri modeli, panel açısı modeli 
tasarımları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu modeller bir araya getirilip ortamdaki etkili radyasyon değerine, 
panel açısı değerine, panel üzerindeki sıcaklık değerlerine göre panel çıkışındaki güç değerleri 
izlenmiştir. 

 
FV Panel Modeli 

Fotovoltaik bir sistemin eşdeğer devresi Şekil 1.’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Fotovoltaik bir sistemin eşdeğer devresi 

İdeal bir fotovolatik hücresinin I V−  karakteristiğine ilişkin matematiksel eşitlikler ise aşağıda 
verilmiştir. 

Rs

Ipv RpDiode

G

T

IdIpv
Irp

I

V

İdeal FV Hücresi

FV SİSTEM
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I I Ipv d= −                                                                                                                                (1)                                                                                                                                

[exp( ) 1]0
qVI Id akT

= −                                                                                                                    (2)                      

[exp( ) 1]0
qVI I Ipv akT

= − −                                                                                                                (3) 

İdeal bir PV hücresi, paralel diyot bağlı foton üretilen akım olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, 
uygulamada, seri bağlı bir direnç ve bir paralel bağlı direnç eklenmelidir. Bu ifadelere göre çıkış akımı 
I, aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

I I I Ipv d Rp= + +                                                                                                                                    (4) 

I I I Ipv d Rp= − −                                                                                                                                     (5)   

exp 10
V IRs V IRsI N I N Ip pv p V a Rt p

  + +
= − − −  

  
                                                                                               (6)  

Burada  I , Fv panel çıkış akımı, IPV  gelen ışınımdan oluşan akım değeri, V , Fv panel çıkış 
voltajı 0I  diyot doyum akımı, Rs seri direnç, Rp  paralel direnç, Vd  diyot voltajı α  diyot idealite faktörü, 
k  Boltzman sabiti, T  sıcaklık değeri, NP  paralel bağlı hücre sayısı, NS  seri bağlı hücre sayısıdır.  

Yukarıdaki (1)-(6) arasındaki matematiksel denklemler kullanılarak  aşağıda Şekil 2’de 
gösterildiği gibi bir Fv model tasarlanmıştır.  

 
Şekil 2: Fotovoltaik bir sistemin Matlab/Simulink ortamında block modeli 

 
 
 

Güneş Modeli 

Bu bölümde güneş modelini oluşturabilmek için saat başı güneşten alınan radyasyon değerlerini 
ve güneş açısı değerleri için hazır data tablosu (Look-Up Table) kullanılarak bir model tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Güneş radyasyon değerleri tablosuna güneşin doğuşundan, batışına kadar saat başı 
ölçülen güneş radyasyon değerleri eklenmiştir. Güneş açısı değerleri tablosunu da güneşin doğuşu 0°

ile güneşin batışına kadar 180°  bir yol çizdiği varsayılarak [6], 180° ’yi toplam gün uzunluğuna bölerek 
saat başı elde edilen açı değerleri tabloya eklenmiştir. 

 
 

Şekil 3: Güneşin Matlab/Simulink ortamında modellenmesi 
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Etkili Radyasyon Değeri ve Modeli 

Farklı panel açılarında güneşten gelen ışınım şiddetini kullanmak için etkili radyasyon değeri 
kullanılır [6]. Panel üzerine düşen etkili radyasyon değerini hesaplamak için denklem (7) kullanılmıştır. 
Panel açısı (θ ) ve güneş geliş açısı (α ) şekil 4’te gösterilmiştir. Buradaki gelen güneş ışınımında 
maksimum şekilde faydalanmak için, ışınımın panel üzerine dik gelmesini sağlamaktır. Ancak bu sabit 
sistemler için günün her anında pekte mümkün bir durum değildir. Bu yüzden sabit panel optimal panel 
açısına ayarlanması gerekir. 

_ _ *cos( )Etkili radyasyon Gelen RadyasyonG G α θ= −                                                                                     (7) 
                                                                                

 
   Şekil 4: Panel açısı ve güneş açısının gösterimi                 Şekil 5: Etkili radyasyon değeri blok 

                                                                 modeli 
 
 

 
Şekil 6: Etkili radyasyon değerinin Matlab/Simulink ortamında modellenmesi 

 
Panel Açısının Modellenmesi 

Bu bölümde panel açısını belirleyebilmek için bir model tasarlanırmıştır. Güneş takibi yapan bir 
panelin her takip için yaptığı açısının modeli ile 30° , 45° , 90° ,135° ,150° açılarına sahip sabit panellerin 
açıları tasarlanmıştır. 

 
Şekil 7:Panel açıları blok modeli 
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Benzetim Modeli ve Benzetim Sonuçları 

          Bu bölümde oluşturulan tüm modeller birbirine entegre edilerek panel açılarına bağlı olarak ayrı 
ayrı FV panelin çıkışındaki güç eğrileri izlenilmiştir. Burada panel açıları modelinde, hareketli sistem 
için panel açısını sisteme bağlamak yada her hangi sabit bir panelin eğim açısını sisteme bağlamak için 
etkili radyasyon modelindeki panel açısı kısmına bağlantı yapmamız yeterli olacaktır. Sistem 
çalıştırıldıktan sonra panelin girişindeki etkili radyasyon değeri ile panel çıkışındaki güç değerleri 
izlenile bilinmektedir. 

 

 
 

Şekil 8: Tüm modellerin birbirine entegre edilmesi ile oluşturulan benzetim modeli 
 
 

 
 

Şekil 9. Her bir sabit panel açısı ve hareketli sistem için zamana göre değişen etkili radyasyon 
değerleri 
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Şekil 10. Her bir panel açısı ve hareketli sistem için zamana göre değişen FV panel çıkış gücü 
değerleri 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Şekil 9’da görüldüğü gibi hareketli panel gelen radyasyon değerinin tümünü etkili olarak 
kullanabiliyorken sabit paneller sahip olduğu açılara göre gelen radyasyonun belli bir miktarını etkili 
radyasyon değeri olarak kullanabilmektedir. Panelin çıkış gücünü etkileyen en önemli parametrelerden 
biri olan radyasyon değeri ile orantılı olarak verim elde edilir. Dolayısıyla Şekil 10’da görüldüğü üzere 
üzerlerine gelen etkileyen radyasyon değerlerine bağlı olarak en verimli çalışan sistem şüphesiz 
hareketli sistem olduğu gözlenmiştir. Hareketli sisteme karşılık en verimli çalışan sistem 90°  eğim 
açısına sahip sabit sistem olduğu gözlemlenmiştir. Benzetim sonucunda FV panellerden en yüksek 
derecede verim elde etmek için hareketli sistemlerin kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sabit 
sistemler için yılın mevsimine ve güneş yörüngesine göre en uygun açının 30°  ile 90°  arasında olması 
gerektiği gözlemlenmiştir. Optimal panel açısı değerinin bulunması için panel açıları modelinde 
istenilen panel açısı girilerek hangi değerde,  gelen güneş radyasyon değeri sonucuna yakın bir değer 
bulunur ise o değer optimal açı değeri olarak alınabilir. 
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Mutlak Değerli Bazı Denklem ve Eşitsizlik Kurallarının Öğretiminde 
“Sayı Doğrusu Modeli” ve Etkinliği 

 

Derya ARSLAN 
Milli Eğitim Bakanlığı, Matematik, Bitlis, 13200 

 

 ÖZET 

Matematik ciddi ve sıralı yapıya sahip bir ders olduğundan karmaşık ve soyut düzeyde olan 
mutlak değer kavramını öğrenmede öğrenciler zorlanırlar ve çeşitli kavram yanılgılarına düşerler. 
Ayrıca, öğrencilerin bu tür öğrenme güçlüklerine sahip olduğunun belirlenmesi, etkili öğretim yöntem 
ve tekniklerinin geliştirilmesini sağlar. Bu çalışmada, Mutlak Değerli Bazı Denklem ve Eşitsizlik 
Kurallarının basit, şekilsel ve kalıcı bir biçimde öğrenilmesini sağlayan ve literatürde olmayan “Sayı 
Doğrusu Modeli” geliştirilmiş, dokuzuncu sınıf matematik öğretiminde kullanılmıştır. Araştırmada elde 
edilen kazanımları görmek için 2016-2017 öğretim yılında Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde öğrenim gören 126 dokuzuncu sınıf öğrencisi örneklem olarak alınmıştır. İlk aşamada bu 
öğrencilere müfredatta yer alan Mutlak Değerli Bazı Denklem ve Eşitsizlik Kurallarına ilişkin konu düz 
anlatım yolu ile anlatılmıştır. Sonra da araştırmanın verileri olan 4 tip sorulu klasik yazılı sınav 
uygulanmıştır. Yine aynı öğrencilere müfredatta yer alan Mutlak Değerli Bazı Denklem ve Eşitsizlik 
Kurallarına ilişkin konu “Sayı Doğrusu Modeli” ile anlatılmış ve tekrar 4 tip sorudan oluşan klasik yazılı 
sınav uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin düz anlatım sonrası Mutlak Değerli Bazı Denklem ve 
Eşitsizlik Kurallarını içeren soruları cevaplamakta zorlandıkları ve 126 öğrenciden 14 öğrencinin tüm 
sorulara doğru cevap verdiği, “Sayı Doğrusu Modeli” anlatıldığında ise 86 öğrencinin doğru cevap 
verdiği görülmüştür. Ortaya çıkan veriler, modelin etkinliği sayesinde Mutlak Değerli Bazı Denklem ve 
Eşitsizlik Kuralları öğretiminde, çözüm basamaklarının anlaşılmasının daha kolay ve zevkli olduğunu 
bunun da öğrenci başarısına katkı sağladığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Denklem, Eşitsizlik, Mutlak Değer, Matematik öğretimi, Öğrenci başarısı ve 
başarısızlığı, Sayı Doğrusu 
 
 
 
“Number Line Model” and Efficacy in the Teaching the Rules Some 

Equations and inequality of Absolute Value 
 

ABSTRACT 

Since mathematics is a course with a serious and sequential structure, students are forced to learn 
the concept of absolute value, which is complex and abstract, and fall into various misconceptions. Also 
determining that students have such learning difficulties provides the development of effective teaching 
methods and techniques. In this study, a “Number Line Model”  which is non-literal and provides a 
simple, formal and permanent learning of some of the Absolute Value Equations and Inequality Rules, 
was developed and was used in 9 th grade teaching. To see the achievements in the research, in 2016-
2017 academic year 126 ninth grade students attending Tatvan Atatürk Vocational and Technical High 
School were taken as a sample. In the first stage, the subject of Some Absolute Valued Equations and 
Inequalities in the curriculum was explained to these students by way of plain narration. Then, the 4 
question classic written exam which is the subject of the research was applied. The subject of Some 
Absolute Valued Equations and Inequalities in the curriculum was explained to the same students by 
“Number Line Model” and a classical written examination consisting of 4 questions was applied again. 
As a result it was observed that Students had difficulty to answer the questions containing Some 
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Absolute Valued Equations and Inequality Rules after straight expression and the 14 students from 126 
students answered all the questions correctly. When "Number Line Model" is explained, it is seen that 
86 students answered correctly. The resulting datashow that the model's effectiveness, in the teaching 
of Some of the Absolute Valued Equations and Inequalities is easier and more enjoyable than 
understanding the solution steps, which also contributes to student success. 

 
Keywords: Equation, Inequality, Absolute Value, Mathematics Teaching, Student Achievement and 
Failure, Number Line 
 

GİRİŞ 

Soyut kavramlar öğrenciler tarafından zor kazanıldığından matematik dersi öğrencilere zor gelir. 
Fakat soyut olan matematik kavramları,  öğretim esnasında somut araçlarla öğretilirse bu zorluk 
azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir [1]. Bu fikirden yola çıkılarak bu araştırmada, mutlak değerli bazı 
denklem ve eşitsizlik kuralları için somut bir “Sayı Doğrusu Modeli” yöntemi sunulmuştur. 

 Literatürde mutlak değer konusuna ilişkin yapılan araştırmalara örnek olarak; Baki ve Kutluca 
(2009), 9. sınıf matematik öğretim programında zorluk çekilen konuların tespiti çalışmasında mutlak 
değer konusu % 74.3 oranında öğrenciler tarafından anlaşılması zor konu olarak bulunmuştur. Şandır, 
Ubuz ve Argün’ün (2002) araştırmasında, 9. Sınıf öğrencilerinin mutlak değer konusundaki 
performanslarını ve kavramsal yanılgılarını incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin 
mutlak değer konusundaki kavramsal soruları cevaplamadaki performanslarının işlemsel sorulara oranla 
daha düşük olduğu elde edilmiştir. Şandır (2003) çalışmasında, tanısal öğretim yöntemi ile geleneksel 
öğretimi karşılaştırmak için deneysel araştırma yöntemi ile mutlak değer konusunu kullanmıştır. Sonuç 
olarak mutlak değer ve daha birçok konunun öğretilmesinde tanısal öğretim yönteminin kullanılmasının 
yardımcı olabileceğini iddia etmiştir. Çelik, Moralı ve Köroğlu  (2004), matematik öğretmen adayları 
için yapılan çalışmalarında, yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin dahi mutlak değer konusunda 
sıkıntı yaşadıkları ele alınmıştır. Baştürk (2004), Türk-Fransız lisesi 9. sınıf öğrencilerinin mutlak değer 
konusunda sanki mutlak değer yokmuş gibi görmeleri, mutlak değerin sayısı (iç içe mutlak değerler) 
artıkça ve ayrıca mutlak değerle karekök arasındaki ilişkiyi bilinmediklerinden dolayı başarı oranının 
düştüğünü belirlemiştir. Şandır, Ubuz ve Argün (2007), bir sayının mutlak değerinin sayı doğrusu 
üzerinde gösterilebilmesinde öğrencilerin kavram yanılgıları nedeniyle rasyonel ve irrasyonel sayıların 
sıralanmasında, karşılaştırılmasında ve yaklaşık değerinin hesaplanmasında yetersiz oldukları 
verilmiştir. Yenilmez ve Avcu (2009) çalışmasında, ilköğretim öğrencilerinin mutlak değer 
konusundaki performanslarını ve karşılaştıkları kavramsal zorlukları tespit etmişlerdir. Araştırma 
verilerine göre mutlak değer içeren dört işlem sorularında başarı oranı yüksek fakat harfli ifadelerin 
mutlak değeri ve mutlak değer içeren denklem çözümlerinde başarı oranı çok düşük bulunmuştur. Tüm 
bu kaynaklarda mutlak değer konusunun birçok nedenden dolayı öğrenilemediği anlaşılmıştır. Zaten bu 
çalışmaların hedefi öğrencilerin öğrenememe nedenlerini bulmak ve soyut öneriler vermek olmuştur.  
Dolayısıyla, mutlak değer konusunun bir parçası olan mutlak değerli bazı denklem ve eşitsizlik 
kurallarını öğrencilerin “nasıl” öğreneceğini veren “Sayı Doğrusu Modeli” gibi “somut” bir çözüm 
önerisi bizim literatürde gördüğümüz boşluğu doldurabileceğini düşündüğümüz bir katkıdır. Böylece 
öğrencilerin matematiğe bakışı değişecek, matematiği anlamanın ve öğrenmenin mutluluğunu 
yaşayabilecek. Çünkü matematik Stafslien’e (2001) göre, insanlar için iyi bir yaşamın ve iyi bir kariyerin 
kapı açıcısı olarak bilinir. Çalışmanın 3. bölümü olan bulgularda araştırma konusu olan mutlak değerli 
bazı denklem ve eşitsizlik kuralları klasik düz anlatım yolu ve “Sayı Doğrusu Modeli” ile örnekler 
üzerinde anlatılmıştır. 4. kısımda ise çalışmanın sonuç, tartışma bölümü ve bazı öneriler verilmiştir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmanın yöntemi, betimsel nitelikte olup tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın 
örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nde 9. sınıfta 
okuyan 126 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilere ölçme aracı olarak kullanılmak üzere 4 
tip sorudan oluşan klasik sınav yapılmıştır. Soru tipleri düz anlatım ve “Sayı Doğrusu Modeli ” ile 
anlatımdan elde edilen kazanımlar göz önüne alınarak hazırlanmış, her sorunun farklı bir kural tipini 
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temsil etmesine özen gösterilmiştir. Çalışmanın verileri olarak 9. sınıf öğrencilerinin 4 tip sorulu klasik 
sınavda her soruya vermiş olduğu cevaplar, doğru-yanlış biçiminde değerlendirilmiş ve yapılan toplam 
doğru sayısına göre öğrencilerin frekans, kümülatif frekans ve başarı oranları bulunmuştur. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan ”Sayı Doğrusu Modeli” Mutlak Değerli Bazı 
Denklem ve Eşitsizlik örnekleri üzerinde anlatılarak tanıtılmıştır. Örnekler I. kısımda müfredatta verilen 
cebirsel yöntem ile II. kısımda ise araştırmanın metodu olan “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözülmüştür. 

 
I. Kısım: Burada mutlak değerli bazı denklem ve eşitsizlik kurallarına ilişkin örneklerin düz anlatım 
şekli ile çözümü verilmiştir. 

Örnek 1: |𝑥𝑥 − 2| = 3 denkleminin çözümü, 𝑥𝑥 = 5  𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑥𝑥 = −1.    

Örnek 2: |𝑥𝑥 − 2| < 3 eşitsizliğinin çözümü, −1 < 𝑥𝑥 < 5. 

Örnek 3:|𝑥𝑥 − 2| > 3 eşitsizliğinin çözümü, 𝑥𝑥 > 5   𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑥𝑥 < −1 

Örnek 4: 2 < |𝑥𝑥 − 2| < 5 eşitsizliğinin çözümü,  4 < 𝑥𝑥 < 7    𝑣𝑣𝑣𝑣   − 3 < 𝑥𝑥 < 0 
 
II. Kısım: Bu kısımda ise araştırmanın amacını hedefleyen Mutlak Değerli Bazı Denklem ve Eşitsizlik 
Kurallarına ilişkin örnekler “Sayı Doğrusu Modeli” ile anlatılacaktır.  

Örnek 1: |𝑥𝑥 − 2| = 3 denklemi: Bu denklemin çözümü bilinen yöntemle I. kısımda verilmiştir. Şimdi 
ise “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözüm adım adım anlatılacaktır: 

I. Adım: Öncelikle  |𝑥𝑥 − 2| = 3 denkleminin bir mutlak değerli denklem olduğu ve burada x’in 
bulunması gerektiği anlaşılmalıdır.  

II. Adım: Bir sayı doğrusu çizilir. Çünkü çözüm sayı doğrusu üzerinde yapılan işlemler sonucu 
bulunacaktır. Sonra da mutlak değer içindeki 2 sayısı, sayı doğrusu üzerinde işaretlenecektir. Çünkü 
burası çözüm için başlangıç noktası olacaktır.  
 

 

Şekil 1: Mutlak değer içindeki 2 sayısının işaretlenmesi 

III. Adım: Mutlak değer dışındaki 3 sayısı ise sayı doğrusu üzerinde sağa ve sola doğru gidilecek birim 
sayısı olacaktır. Yani 2 noktasından başlayarak 3 birim sağa sonrada 3 birim sola gidilecek ve 
işaretlenecektir.  
 

 

Şekil 2: Mutlak değer içindeki 2 sayısından başlayarak sağa ve sola 3 birim gidilmesi 

IV. Adım: Bu son adımda ise |𝑥𝑥 − 2| = 3 mutlak değerli bir denklemdir. Çözüm sayı doğrusu üzerinde 
işaretlenen 𝑥𝑥 = 5    𝑣𝑣𝑣𝑣   𝑥𝑥 = −1  sayılarıdır. Özetle, bu dört adım için aşağıda verilen Şekil 3’e bakılırsa: 
 

 

Şekil 3: Örnek 1 ‘in “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözümü 

Yani, |𝑥𝑥 − 2| = 3   denklemi için 2 noktasından başla, sağa ve sola 3 adım git ve dur! Durulan bu 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

249 
 

IMESET’17 

noktalar x değerleri olan çözümlerdir. Yani 𝑥𝑥 = 5    𝑣𝑣𝑣𝑣   𝑥𝑥 = −1 olur. 

 Örnek 2: |𝑥𝑥 − 2| < 3 eşitsizliği çözümü bilinen yöntemle I. kısımda ikinci örnek ile verilmiştir. Şimdi 
de “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözüm adım adım anlatılacaktır: I. Adım ve II. Adım Örnek 1 ile aynıdır. 

III. Adım: Mutlak değer dışındaki 3 sayısı ise sayı doğrusu üzerinde sağa ve sola doğru gideceğimiz 
birim sayısıdır. Yani 2 noktasından başlayarak 3 birim sağa sonra da 3 birim sola gidilecek ve 
işaretlenecektir.  

IV. Adım: Bu son adımda ise |𝑥𝑥 − 2| < 3 mutlak değerli bir eşitsizlik olduğu için çözüm, sayı doğrusu 
üzerinde işaretlenen -1 ve 5 sayıları arasında bulunan yer olacaktır. Böylece sarı ile işaretli (taralı) kısım, 
−1 < 𝑥𝑥 < 5  çözümü elde edilir. 

 

Şekil 4: Örnek 2 ‘nin“Sayı Doğrusu Modeli” ile çözümü 

Burada dikkat edilmesi gereken husus verilen örnekte “küçüktür (<)” işareti varlığında çözüm, “dur” 
denilen bu iki nokta arasında kalacaktır.  

Örnek 3: |𝑥𝑥 − 2| > 3  eşitsizliği çözümü bilinen yöntemle I. kısımda üçüncü örnek ile verilmiştir. 
Şimdi de “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözüm adım adım anlatılacaktır: I. Adım, II. Adım ve III. Adım 
Örnek 2 ile aynı şekilde yapılır. 
 IV. Adım: Bu son adımda ise  |𝑥𝑥 − 2| > 3 mutlak değerli bir eşitsizlik olduğu için çözüm, sayı doğrusu 
üzerinde işaretlenen -1 ve 5 sayıları dışında kalan yerler olacaktır. Yani, aşağıda sayı doğrusu üzerinde 
sarı ile işaretli (taralı) kısımlar olan  𝑥𝑥 > 5   𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑥𝑥 < −1  çözümü elde edilir. 

 

Şekil 5: Örnek 3 ‘ün “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözümü 

Burada dikkat edilmesi gereken husus verilen örnekte “büyüktür (>)” işareti varlığında çözüm, “dur” 
denilen bu iki nokta dışında kalacaktır. 

Örnek 4: 2 < |𝑥𝑥 − 2| < 5    eşitsizliği çözümü bilinen yöntemle I. kısımda dördüncü örnek ile 
verilmiştir. Şimdi de “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözümü adım adım anlatılacaktır: 
I. Adım, II. Adım ve III. Adım Örnek 2 ile aynı şekilde yapılır. Bu yöntem diğerlerinden biraz farklıdır. 
Ama öğrencilere oyun oynadıklarını hissettirmiş ve heyecan duygusu verip öğrencilerin 
güdülenmelerini sağlamıştır. 
IV. Adım: Bu örnekte iki ayrı çözüm elde edileceğine dikkat edilmelidir. (Yani, 4 < 𝑥𝑥 < 7 𝑣𝑣𝑣𝑣 − 3 <
𝑥𝑥 < 0 gibi). Örnekte mutlak değerin dışında 2 ve 5 sayıları var ama biz mutlak değerin küçük olduğu 5 
sayısını alacağız. Bu sayı doğrusu üzerinde sağa ve sola doğru gideceğimiz birim sayısı olacaktır. Örnek 
2 ve Örnek 3’teki mantık ile yine 2 noktasından başlayarak 5 birim sağa gidip 7 noktasında durulur, 
sonrada 5 birim sola gidip -3 noktasında durulacaktır. Bu bir ipucudur demek ki çözüm -3 ile 7 sınırları 
arasında ama iki ayrı yerde olacaktır. Çözümün birinci yeri, 2 < |𝑥𝑥 − 2| < 5 eşitsizliğinde, 2 ile 5 
arasındaki fark 3 olduğundan durulan −3 noktasından 3 birim sağda yani 0 noktasında durulacaktır. İşte 
bu -3 ile 0 noktası arası birinci çözüm yeridir. Yani, çözüm −3 < 𝑥𝑥 < 0 olur. Çözümün ikinci yeri ise, 
7 noktasından 3 birim sola gidip 4 noktasında durulacaktır. İşte bu 4 ile 7 noktası arası ikinci çözüm 
yeridir. Yani, 4 < 𝑥𝑥 < 7 olur. Tüm bu anlatılanlar somut olarak aşağıda verilen Şekil 6 üzerinde 
göstererek özetlenirse; sol taraftan kırmızı taralı yer  −3 < 𝑥𝑥 < 0 çözümünü, sağdan kırmızı taralı yer 
ise  4 < 𝑥𝑥 < 7 çözümünü verir. 
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Şekil 6: Örnek 4 ‘ün “Sayı Doğrusu Modeli” ile çözümü 

Böylece “Sayı Doğrusu Modeli” nin uygulama şekli tanıtılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın 
etkisini incelemek için önce öğrencilere konunun 4 ders saati düz anlatım ile 4 ders saati de uygulamalı 
biçimde “Sayı Doğrusu Modeli” ile anlatımı gerçekleştirilmiştir. Her iki anlatım sonucunda hangi 
durumda öğrenci başarısının yüksek olduğunu ve modelin etkinliğini belirlemek amacıyla 126 öğrenciye 
4 tip (Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlik Kurallarını içeren) sorulu klasik sınav uygulanmıştır. 
Öğrencilerin her soruya vermiş olduğu yanıtlar, doğru-yanlış ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. 
Toplam doğru sayısına göre öğrencilerin frekans ve yüzde değerleri ile kümülatif frekans ve başarı 
oranları aşağıdaki tablolarla gösterilmiştir. 

   Tablo 1. Doğru Sayısına Göre Öğrencilerin              Tablo 2. Doğru Sayısına Göre Öğrencilerin  
   Kümülatif Frekansı (Düz Anlatım Verileri)               Kümülatif Frekansı (“Sayı Doğrusu Modeli” ile   
                                                                                       Anlatım Verileri) 

Doğru 
Sayısı 

f f % Kümülatif 
Frekans 

Kümülatif 
%  

2 5 3.98 5 3.98 
3 35 27.7 40 31.7 
4 86 68.25 126 100.0 
 

 
Tablo 1’e göre düz anlatımdan elde edilen veriler görteriyor ki, en fazla doğru yapan öğrenci sayısı 
14’tür ve başarı oranı ise %11.1’dir. Hiçbir soruya cevap verilemeyen soru frekansı 27’dir. Genel olarak 
öğrencilerin %73.3’ü yani 95’i bu sınavda başarısız, %26.7 si yani 31’i başarılı olmuştur. 
Tablo 2’ye göre “Sayı Doğrusu Modeli” ile anlatımdan elde edilen veriler gösteriyor ki, en fazla doğru 
yapan öğrenci sayısı 86 ile frekansı en yüksek ve başarı oranı ise %68.25’dir. Hiçbir soruya cevap 
veremeyen öğrenci yoktur hatta en az doğru cevap sayısı 2’dir. Genel başarı olarak öğrencilerin %3.98’i 
yani 5 öğrenci bu sınavda başarısız, %96.2 si yani 121’i başarılı olmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucuna göre 126 öğrencinin sınav performansları gösteriyor ki, Mutlak Değerli 
Denklem ve Eşitsizlik Kurallarının “Sayı Doğrusu Modeli” ile anlatımı sayesinde yüksek bir başarı elde 
edilmiştir. Bu da “Sayı Doğrusu Modeli” nin etkinliğini göstermiştir. I. kısımda cebirsel olarak verilen 
çözüm yöntemi daha kısa görünmesine rağmen oldukça soyuttur ve kısa sürede unutulmaktadır. Fakat 
“Sayı Doğrusu Modeli” sadece görsel unsurlardan oluşan tüm işlemlerin sayı doğrusu üzerinde yapıldığı 
somut bir yöntemdir. Ayrıca öğrencilere oyun oynadığı hissi vermektedir. Böyle kazanımlar sayesinde 
öğrenci başarısızlığı minimize edilecek ve hatta matematiğin diğer konularını severek öğrenme umudu 
verecektir.  

“Sayı Doğrusu Modeli”nin uygulanması sürecinde akla gelebilecek bazı durumlar olabilir: 
Örneğin |x-2|<30 gibi, bu soru test sınavlarında çok zaman alabilir diye düşünülebilir. Çünkü sayı 
doğrusu üzerinde 2 sayısından başlayarak 30 adım sağa ve sola gitmek uygulamalı gösterim olarak 
zaman alabilir ama yöntemi iyi kavrayan ve içselleştiren öğrenciler bu tür örnekleri sayı doğrusunu 
hayal ederek çözebilmelidirler. Ayrıca sınavda kalan zamanda soru mutlaka çözülebilir ve bir boş soru 
yerine bir doğru cevap kazanılır. Yine |x-2|<5/2 örneği, çözüm mantığı yine aynıdır sadece 5/2 kesri 
2+1/2 biçiminde yazılıp işlemlere devam edilir. Bir başka örnek şekli de |x+2| nin olduğu denklem ya 
da eşitsizliklerdir. Burada başlangıç noktası -2 olarak alınır, diğer adımlar ise aynen uygulanır. 
Örneklerde ‘≤’ ve ‘≥ ‘ işaretleri olsa bile yöntem aynı biçimde işler. Yine |3x-2|=3,   |3x-2|<3,   |4x-2|>3, 
4<|3x-2|<5 biçimlerinde olsa yöntem yine aynı olur ve en son adım olarak eşitsizliğin her tarafı 3 

Doğru 
Sayısı 

f f % Kümülatif  
Frekans 

Kümülatif 
%  

 0 27 21.4 27 21.4 
1 42 33.3 69 54.7 
2 26 20.6 95 75.3 
3 17 13.4 112 88.8 
4 14 11.1 126 100.0 
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katsayısına bölünür. Örneğin, |2x-2|=3 denklemi sayı doğrusu üzerinde 2 noktasından başlanır, sağa ve 
sola 3 birim gidilir ve -1<2x<5 elde edilir. Bundan sonra her taraf 2 katsayısına bölünür ve -1/2<x<5/2 
çözümü bulunur. Nihayetinde matematik seven nesiller kazanmak için her konuya yönelik cebirsel 
gösterimlerden ziyade “Sayı Doğrusu Modeli” gibi somut çözüm yolları geliştirilmelidir. 

 
REFERANSLAR 

[1] Baykul, Y. (1999). İlköğretimde Matematik Öğretimi, Öğretmen El Kitabı: Modül 6, Ankara 
Milli Eğitim Yayınları. 

[2] Baki, A. ve Kutluca, T. (2009). Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk 
Çekilen Konuların Belirlenmesi: e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 604-619. 

[3] Baştürk, S. (2004). Türk-Fransız Lise I. Sınıf Öğrencilerinin Mutlak Değer Kavramında 
Karşılaşmış Oldukları Zorluklar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 9-
11 Eylül, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

[4] Moralı, S., Köroğlu, H.; Çelik, A. (2004). Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmen 
Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları: 
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 161-175. 

[5] Stafslien, C. (2001). Gender Differences in Achievement in Mathematics. November 16. 
http://www.math.wisc.edu/~weinberg/MathEd/Gender_Term_Paper.doc (2003, Ocak23 ). 

[6] Şandır, H. ve Ubuz, B.; Argün, Z. (2002). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Mutlak Değer 
Kavramındaki Öğrenme Hataları Ve Kavram Yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik 
Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara. 

[7] Şandır, H., (2003). Tanısal Öğretim Yönteminin 9. Sınıf Öğrencilerinin Mutlak Değer 
Konusundaki Başarılarına Etkisi (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. 

[8] Şandır, H., Ubuz, B.; Argün, Z. (2007). 9. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik İşlemler, Sıralama, 
Denklem ve Eşitsizlik Çözümlerindeki Hataları: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 32, 274-281. 

[9] Yenilmez, K. ve Avcu, T., (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Mutlak Değer Konusunda 
Karşılaştıkları Zorluklar: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 80-8. 

 
  



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

252 
 

IMESET’17 

Noaa/Avhrr Uydusu ve Meteorolojik Veriler Kullanılarak Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin Yer Yüzey Sıcaklığının En Küçük Kare Hatası 
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 ÖZET 

 Yer yüzey sıcaklığı (LST) küresel birçok değişimin saptanmasında önemli bir etkendir. Dolayısıyla Bir 
çok ekolojik modelleme için önemli bir kaynak olan bu etkenin enerji alışverişlerine bağlı olarak 
değişmesi diğer değişimleride etkilemektedir. Bu çalışmada ay, yükseklik, yer yüzey sıcaklığı, enlem, 
boylam değerleri NOAA-AVHRR uydusundan, buhar basınç açıklığı ve güneş şiddeti Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünden elde edilmiştir. İki yıllık meteorolojik ve uydu verileri eğitim amaçlı, 12 aylık 
veriler ise test amaçlı kullanılarak LST hesaplanmıştır. LST hesaplamada en küçük medyan kareleri, en 
küçük kare hatası ve radyal tabanlı fonksiyon ağı metotları kullanılmıştır. Elde edilen verilerle aktüel 
değerler karşılaştırılmıştır. En başarılı metot en küçük kare hatası metodu ve en başarılı hesaplama 
lokasyonu Gaziantep olarak belirlenmiştir. Gaziantep lokasyonunun korelasyon katsayısı 0,991; MBE 
değeri -0,958 K ve RMSE değeri 1,622 K olarak sırasıyla hesaplanmıştır. Lokasyonlar için en küçük 
kare hatası metodu LST hesaplamalarında yeterli olduğu görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Yer yüzey sıcaklığı, metot, en küçük kare hatası ve korelasyon…  

 
 

 

Calculation of Land Surface Area Temperature of Southeastern 
Anatolia Region Using the Smallest Square Error Method by Using 

Noaa / Avhrr Satellite and Meteorological Data 

 ABSTRACT 

Land Surface temperature (LST) is an important influence on the determination of many global 
changes. Therefore, this factor, which is an important origin for many ecological models, affects the 
other variables depending on the energy exchanges. In this study, month, altitude, surface temperature, 
latitude, longitude values were obtained from NOAA-AVHRR satellite, vapor pressure and solar 
radiation from the General Directorate of Meteorology. LST is calculated for 2013-2014 of 
meteorological and satellite data for the purposes education and 2015 for test purposes. The lowest 
median squares, minimum square error and radial basis function network methods are used in the LST 
calculation. The actual values obtained are compared with calculation. The most successful method is 
the least square error method and the most successful calculation location is determined as İzmir. 
Correlation coefficient of İzmir location is 0,979; The MBE value was calculated as 0.541 K and the 
RMSE value as 2.025 K, respectively. The least square error method for locations is found to be 
sufficient in LST calculations 
 
Keywords: Land Surface temperature, method, minimum square error and correlation... 
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GİRİŞ 

Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikleri tüm dünya üzerinde etkilerini artırarak 
göstermektedir. Küresel ısınmaya bağlı bu değişimler çeşitli doğal afetlere ve doğal kaynaklarda 
azalmalara neden olmaktadır. Bu durum su sıkıntılarına bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin 
sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Sıcaklık artışı erozyonlarla çölleşmeye sebebiyet 
verecek ve hatta buzulların erimesine bağlı olarak su seviyesinin yükselmesine, iklim kuşaklarının 
değişmesine sebep olacaktır.[1] Bilimsel çalışmalarda, farklı uygulamalar yapılarak iklim değişikleri 
gözlemlenmekte, geçmiş ve güncel veriler kullanılarak ileriye dönük değişiklikleri tahmin 
edilebilmektedir. 
     Uzaktan algılama verileri işlenerek yeryüzü ile ilgili çok daha çabuk, düşük maliyetli ve sağlıklı 
veriler elde edilebilmektedir. Bu çalışmalar ayrıca ulaşılması zor ve çok büyük alanlar üzerinde 
çalışmalar yapabilmeye imkân vermektedir.  Gelişen uydu sistemleri verileri yüksek çözünürlükte ve 
çok daha kısa sürelerde elde etmeye imkân sağlaması açısından birçok bilim adamı tarafından tercih 
sebebi olmaktadır. Bunların yanında, uydu vasıtasıyla hem geçmiş hem de günümüz verilerinin 
analizine yönelik geniş zaman yelpazesinde veri sağlanmaktadır [2],[3]. 

Yer yüzey sıcaklığı (LST) küresel birçok değişimin saptanmasında önemli bir etkendir. 
Dolayısıyla Bir çok ekolojik modelleme için önemli bir kaynak olan yer yüzey sıcaklığının enerji 
transferi sonucunda diğer doğal döngü ve değişimleri de etkilemektedir. 

Bu çalışmada iki yıllık her aydan iki adet NOAA–12,14 veya 15 uydularının AVHRR 
algılayıcısından elde edilen görüntüler kullanılarak yer yüzey sıcaklığı haritaları elde edilmiştir. Elde 
edilen LST görüntüleri üzerindeki meteorolojik istasyonların lokasyonları baz alınarak istatistiksel 
hesaplamalar yapılmıştır. LST hesaplamada en küçük medyan kareleri, en küçük kare hatası ve radyal 
tabanlı fonksiyon ağı metotları kullanılmıştır. LST hesaplamasındaki amaç, diğer fiziksel, kimyasal, 
biyolojik ve doğal değişimlerin tahmin edilebilmesinde öncü rol oynamasıdır. 

ÇALIŞMA NOKTALARI 

Bu çalışmada Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Bitlis illeri çalışma bölgeleri 
olarak seçilmiştir (Şekil 1). Bu bölgelerin her biri, bulunduğu enlem, boylam ve yüksekliğe bağlı olarak 
çeşitli coğrafik özelliklere sahiptir (Tablo 1). Şanlıurfa’da, karasal iklim baskındır.Yazlar uzun ve 
sıcakken; kışlar çok soğuk geçmektedir. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı yüksektir.İlin %60'ı ekili 
alanlarla kaplıyken; %38'i otlaklardan oluşmaktadır. Orman bölgesi ve makilikler, %0,6 ile kısıtlıdır. 
Lokasyon bozkır bitki örtüsü ile kaplıdır. 

 Batman ili topraklarının büyük kısmı dağlarla kaplıdır. Batman ilinde genel anlamda 
Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise nisbeten ılık ve yağışlıdır. 
Yağışlar yükseklerde kar, ovalarda yağmur şeklindedir. Senelik ortalama sıcaklık 16°C, yağış miktarı 
ise 552 milimetredir. İl toprakları bozkırlarla kaplıdır. Buralarda bozkır bitkilerinden başka bitkiye 
rastlanmaz. Dağlık bölgelerde az olsa da meşelikler vardır. 

Siirt ili merkezinin denizden yüksekliği 895 m.'dir. Siirt'te karasal iklim hüküm sürmekte ve dört 
mevsim en belirgin özellikleriyle yaşanmakta, Yazları sıcak ve kuraktır. GAP'ın devreye girmesiyle 
iklimde belirgin bir değişme gözlenmiş, İlkbaharda daha fazla yağış olmuş ve % 40'ın altında olan nem 
oranı yükselmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklık farkı fazladır. Tespit edilen en yüksek ısı 43.3°C, en 
düşük ısı ise -19.5°C 'dir. Siirt il alanı Doğu Anadolu yapraklı orman kuşağı ile Güneydoğu Anadolu 
bozkır kuşağı arasındadır. Toros dağları 'nın Güneydoğu toroslar adıyla anılan bölümleriyle, buradan 
kuzeye doğru uzanan plato ve dağlarda önemli ölçüde azalmış meşe ağaçları vardır. 

Diyarbakır ilinde sert kara iklimiyle yarı kurak yayla iklimi hüküm sürer. Yazlar çok sıcak, kurak 
ve uzun, kışlar soğuk ve az yağışlı geçer. Senelik yağış miktarı 496 milimetredir. Sıcaklık +46,2°C ile -
24,2°C arasında seyreder. Diyarbakır topraklarının % 33’ü orman ve fundalıklarla, % 40’ı ekili arazi ve 
% 22’si çayır ve meralarla kaplıdır. Vâdilerde söğüt, çınar, ceviz ve kavak ağaçları, yükseklerde ise 
meşe, ardıç ve yabânî meyve ağaçları yer alır. Ormanlık arazi % 33 görülmektedir. 

Gaziantep iklimi Akdeniz ve Doğu Anadolu iklimleri arasında bir geçiş özelliğini gösterir. 
Akdeniz iklimi ağır basar. Yazları sıcak ve kuraktır. Kışlar çok soğuk olmaz. Yağış rejimi düzensizdir. 
Yağış ortalaması 550 milimetredir. Sıcaklık -17°C ile 48,8°C arasında seyreder. İlin % 99’u tarıma 
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elverişlidir. % 63’ü ekili dikili sahadır. % 22 orman ve fundalıktır. % 14’ü çayır ve meralardan ibârettir. 
Orman sahası azdır. Fundalık geniş bir yer kaplar. Dağlar orman, ova ve yaylalar otlak görünümündedir. 

Bitlis ilinde kışlar erken gelir ve geç gider. Hava mayıs-ekim arası kuraktır. Denizlerden uzak ve 
deniz seviyesinden çok yüksek olduğu için kara iklimi hüküm sürer. Bol kar yağar. Yazları kısa ve çok 
sıcaktır. İlin ısısı -19°C ile 36.8°C arasında seyreder. Yağış miktarı 958 mm'dir. Yağış, Akdeniz yağış 
rejimine çok benzer. Bitlis'in % 35'e yaklaşan kısmı ormanlarla kaplıdır. Türkiye'nin en yüksek 
ormanları bu ilimizdedir. Dağlarda yabani meyve ağaçları ve kavak görülür. Bitlis'in %30'u çayır ve 
mer'a olup, % 20'ye yakın kısmı da ekime müsaittir[4]. 

 Şekil 1'de çalışmada seçilmiş lokasyonların harita üzerindeki konumları görülmektedir. 
Aynı coğrafik bölgelerden seçilen lokasyonlar, LST'nin bölgesel sıcaklık aktüel değerleriyle mukayese 
etme olanağı tanımaktadır. 

 
 

Şekil 1. Lokasyonların harita üzerindeki yerileri. 
 
Tablo 1' de ise bu seçilen farklı coğrafik bölgelere ait lokasyonların koordinatları Enlem(˚N) 

Boylam(˚E) ve Yükselti(m) olarak sırasıyla verilmiştir. 

Tablo1. Lokasyonların coğrafik koordinatları ve yükseltileri. 

Lokasyonlar Enlem  (˚N) Boylam(˚E) Yükselti(m) 

Şanlıurfa 37,09 38,47 548 

Gaziantep 36,94 37,46 700 

Batman 37,86 41,15 610 

Siirt 37,93 41,93 895 

Diyarbakır 37,90 40,21 674 

Bitlis 38,47 42,16 1785 

 

METOTLAR 

Bu çalışmada kullanılan üç farklı metot arasında her ne kadar diğer iki metot da kabul edilebilir 
değerler arasında olsa da en başarılı metot olan En Küçük Hata Karesi metodu kullanılmıştır.  

 
 En Küçük Hata Karesi Metodu 
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Regresyon, iki veya daha çok değişken arasındaki ortalama çıkarımın matematiksel olarak elde 
edilmesidir. Değişkenler arasındaki bu bağlamın derecesi ve yönü ise korelasyon analiziyle 
belirlenmektedir. 

Çıkarımları en iyi açıklayan doğrunun bulunabilmesi amacıyla farklı metotlar kullanılabilir. Fakat 
günümüzde en yaygın kullanılan metot “En Küçük Kareler” metodudur. Bu metot gözlemlerin 
belirlenen doğrudan uzaklıklarının (hata terimlerinin) karelerinin toplamının en küçük yapılmasına 
bağlıdır. Çoklu regresyonda genel denklem aşağıdaki gibi gösterilir. 

 
 
                   

 (1) 
 

Buradaki X girdileri, Y ise çıktıyı ifade etmektedir. 0β , 1β  ise birer katsayıdır. e ise hatayı 
göstermektedir. Modelin hata terimi denklem (2) ile aşağıda gösterilmiştir. 

 
                                                    

(2) 
  
 
Bu ifadenin karesi alınıp tüm gözlemler için toplanırsa, denklem (3)’ya ulaşılır. 
 
                                                                                                

(3) 
 
 
Denklem (3) kullanıldığında, En Küçük Kareler yöntemine göre bu ifadeyi minimize eden 

∧

0β  ve 
∧

1β  değerleri β0 ve β1’in tahmincileri olur. Katsayıların elde edilmesi, denklem (4-6)’un kullanılmasıyla 
sağlanır[5-7]. 
 

 
    (4) 
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           (6) 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ 

Hesaplanan her büyüklük, temel alındığı bir birimin kaç katı olduğuna göre ifade edilerek 
sayısal özellik kazanır. Hesaplanan değerlerin, standart ölçütlere göre kritiği yapılarak değerlendirmeleri 
yapılır. Değerlendirme neticesine göre hesaplanan değerlerin, ölçüm yapılan disiplinin niteliğine göre 
istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığının kararına varılır. 
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Çalışmalarda tahmin edilen değerler, denetleme ve doğrulama amaçlı olarak, gerçek değerler 
ile karşılaştırılır. Karşılaştırma yapmak için çeşitli istatistiksel kurallar geliştirilmiştir. Bu kuralları 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

1. , olmak üzere iv gerçek değerlerin, ie  tahmin edilen değerlerin oluşturduğu 

küme, v  gerçek değerlerin ve e tahmin edilen değerlerin ortalaması, vσ  gerçek ve eσ tahmin 
edilen değerlerin standart sapmaları olmak üzere v ile e  arasındaki fark ‘eğilim’ (kayma) olarak 
adlandırılır. Kısaca tahmin edilen değerle gerçek değeri arasındaki farktır[8]. Korelasyon 
Katsayısı ( r ), denklem (7)’daki gibi verilir[9]. 

1
( )( )

n

i i
i

v e

v v e e
r

nσ σ
=

− −
=

∑
          

  (7) 
r , tahmin edilen değerle gerçek değer arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu ilişkiye göre yeni formüller 

üretilebilir. Fakat bunlar hesaplamada başarının değerlendirilmesi için yeterli değildir. Çünkü birinci 
hesaplamada elde edilen hata oranı oldukça yüksek olsa da, diğer hesaplamalarda da benzer hata oranı 
ile karşılaşılıyorsa, korelasyon katsayısı oldukça başarılı sonuç verir. 

2. Kök ortalama kare hatası (RMSE), denklem (8)’daki verilen matematiksel formülle 
hesaplanır.RMSE’ye, tahmin edilen değer ile gerçek değer arasındaki farklılaşmanın kesin 
ölçümü olarak bakılır. Aşağıdaki formülde elde edilen değerin küçük olması tahmin edilen 
değerin doğruluğunun ve başarısının kanıtıdır. 

1
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(8) 
3. Elde edilen tahminlerin gerçek değerlerle karşılaştırılmasında neticesinde Ortalama Sapma 

Hatasının (MBE) düşük değerde olması arzu edilir. İdeal MBE’nin sıfıra yaklaşması beklenir. 
MBE değeri pozitif veya negatif çıkabilir. Bunun bir önemi yoktur. MBE değeri, denklem (9) 
ile hesaplanmaktadır [10]. 
     

 MBE [ ]
1

1 n

i i
i

e v
n =

= −∑          

 (9) 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada üç farklı istatistiksel metot kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla; En Küçük Hata Karesi 
Metodu, En Küçük Medyan Kareleri Ve Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağı metotlarıdır. Yer yüzey sıcaklığı 
(LST) tahmini için de Devlet Meteoroloji İşleri ve NOAA-AVHRR uydusundan alınan buhar basınç 
açıklığı, enlem, boylam, güneşlenme şiddeti, yer yüzey sıcaklığı, ay ve yükseklik verileri kullanılmıştır. 
Metotlardan elde edilen gerçek değerlerle tahmin değerleri kıyaslanmıştır. Oluşan hata ve korelasyon 
katsayıları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 2.Metotlardaki hata ve korelasyon katsayısı değerleri 

Metot RMSE(MJ/m2) MBE(MJ/m2) R 
Radyal tabanlı fonksiyon ağı 10.822 -1.477 0.197 

ni ..............1=
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En küçük medyan kareleri metodu 3.107 0.021 0.963 
En küçük hata karesi metodu 1.926 0.215 0.985 

 
    Tablo 2 incelendiğinde Radyal Tabanli Fonksiyon Aği metodunun MBE değeri -1.477 MJ/m2, 

RMSE değeri 10.822MJ/m2 ve R değeri ise 0.197 olarak bulunmuştur. En Küçük Medyan Kareleri 
metodunun MBE değeri 0.021 MJ/m2, RMSE değeri 3.107 MJ/m2 ve R değeri de 0.963 olarak 
bulunmuştur. En Küçük Hata Karesi metodunda ise MBE değeri 0.215 MJ/m2, RMSE değeri 1.926 
MJ/m2 ve R değeri ise 0.985 olarak bulunmuştur. Kullanılan üç metottan hangisinin daha başarılı 
olduğunu tespit etmek için RMSE değerleri arasındaki en küçük değere bakılmalıdır.  RMSE değeri en 
düşük olan metot En Küçük Hata Karesi metodu olduğundan bu metot kullanılmıştır. En iyi sonuçları 
veren bu metot ile lokasyonların hata ve korelasyon katsayısı değerleri de hesaplanmıştır. İlgili değerler 
Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Lokasyonların hata ve belirleme katsayısı değerleri 

Lokasyonlar MBE(MJ/m2) RMSE(MJ/m2) R 
Bitlis 1,412 1,921 0,989 
Diyarbakır 0,547 2,284 0,992 
Gaziantep -0,959 1,623 0,994 
Siirt -1,272 1,859 0,993 
Şanlıurfa 1,048 2,003 0,990 
Batman 0,514 1,805 0,984 

 
   Tablo 3 incelendiğinde, R korelasyon katsayısı için en düşük lokasyon değeri olan Batman iken 

en yüksek korelasyon katsayısına sahip olan lokasyon Gaziantep’tir. MBE değerlerine baktığımızda bazı 
lokasyonlarda MBE değerinin - veya + ile başladığını görmekteyiz. Buradaki - veya + büyüklük 
belirtmez sadece sayı doğrusunda hatanın sağ veya sol tarafta olduğunu belirtir. MBE değerlerine göre 
kıyaslama yapılacağı zaman değerlerin mutlak değerlerinin sıfıra yakınlığına bakılır. Mutlak değerce en 
kötü MBE değerine sahip lokasyon Bitlis iken, en iyi MBE değerine sahip lokasyon ise Batman 
lokasyonudur. Lokasyonlar arasında RMSE değerleri kıyaslamasında en başarısız RMSE değerine sahip 
lokasyon Diyarbakır iken, en başarılı sonuca sahip olan lokasyon Gaziantep lokasyonudur. En küçük 
hata karesi metodundaki en başarılı Gaziantep lokasyonun gerçek ve tahmin değerlerinin 12 aylık 
değerleri, Şekil 2’de verilmiştir.s 

 

 

Şekil 2: Gaziantep lokasyonun tahmin ve gerçek yer yüzey sıcaklık değerleri 

    Şekil 2’deki 12 aylık veriler incelendiğinde Nisan, Haziran ve Temmuz aylarındaki yer yüzey 
sıcaklık değerlerinin neredeyse aynı olduğu şekilden görülmektedir. Aynı şekilde En Küçük Hata Karesi 

-10

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GAZİANTEP

GERÇEK DEĞER TAHMİN DEĞER



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

258 
 

IMESET’17 

metodunda en başarısız sonucu veren lokasyon Diyarbakır lokasyonudur. Şekil 3’de Diyarbakır 
lokasyonun gerçek ve tahmin değerleri verilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Diyarbakır lokasyonun tahmin ve gerçek yer yüzey sıcaklık değerleri 
 

    Şekil 3’deki 12 aylık şubat, mart ve kasım aylarında yer yüzey sıcaklığının tahmin ve gerçek 
değerlerinin arasında yok denecek kadar az fark görülmektedir. 

SONUÇ 

Yapılan çalışmada iki yıllık eğitim ve bir yıllık test amaçlı NOAA/AVHRR uydu verileri 
kullanılarak LST haritaları oluşturulmuştur. LST haritalarını oluşturmak için En Küçük Kare Hatasi 
metodu kullanıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Şanıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis ve 
Siirt lokasyonlarının değerleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen değerlerle kıyaslanmıştır. 
Kıyaslama neticesinde en başarılı hesaplama Gaziantep lokasyonunda gerçekleştirilmiştir. Diğer 
lokasyonlarda elde edilen hata değerlerinin literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. En Küçük Kare 
Hatasi metodu LST hesaplamalarında kullanılmasının bir sakınca oluşturmadığı istatistiksel olarak 
ispatlanmıştır. 
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ABSTRACT 

This paper highlights the impact of information technology on a traditional library. The importance, 
advantages and disadvantages of the digital library over the traditional library was emphasized. 
Information technologies have changed the world and have become one of the important tools for 
obtaining information on new days. Library collections extend not only to printed documents, but also 
to the use of electronic resources for their use, and therefore it is important to develop a digital library. 
People realized the importance of digital libraries, whatever their feelings for them. Innovative methods 
of collecting, storing, processing and transferring information made by digital libraries will promote 
scientific research and development, promote distance learning environment and exert significant 
influence on the national economy. Libraries made significant investments in computer resources, 
training and services. However, such investments must be protected from abuse or error, taking an active 
role in ensuring information security. Information security includes staff security, confidentiality, policy 
and computer security. Libraries should implement good backup policies and recovery procedures to 
ensure access to and access to their data and services through information systems and access to them 
in a convenient manner when necessary and data can be quickly restored during downtime. The work 
uses the integrated extensible library and information system-IRBIS, which supports UNIMARK and 
USMARK formats. Some technologies are used to provide digital rights management: encryption, 
passwords, watermarks, digital signature, copy detection systems. 
 
Keywords:Digital library, Information technology, Security system, Digital Rights 
Management 

 
INTRODUCTION 

 
The unprecedented advancement in Information Technology (IT) is gradually changing the 

mode of operations in all other professions for the positive. Rapid advances information technologies 
have revolutionized the role of libraries. As a result, libraries face new challenges, competitors, 
demands, and expectations. Libraries are redesigning services and information products to add value to 
their services and to satisfy the changing information needs of the user community.Applications of IT 
to library and information work opened up a new chapter in library communication and facilitated global 
access to information crossing the geographical limitations. Using IT, libraries also playing a very 
important role in facilitating access to global information and knowledge resources. 
 
Traditional and digital libraries 

A traditional library is characterized by the following: emphasis on storage and preservation of 
physical items, particularly books and periodicals cataloging at a high level rather than one of detail, for 
example author and subject indexes as opposed to full text browsing based on physical proximity of 
related materials, e.g., books on sociology are near one another on the shelves, passivity; information is 
physically assembled in one place; users must travel to the library to learn what is there and make use 
of it.By contrast, a digital library differs from the above in the following ways: emphasis on access to 
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digitized materials wherever they may be located, with digitization eliminating the need to own or store 
a physical item, cataloging down to individual words or glyphs, browsing based on hyperlinks, keyword, 
or any defined measure of relatedness; materials on the same subject do not need to be near one another 
in any physical sense, broadcast technology; users need not visit a digital library except electronically; 
for them the library exists at any place they can access it (Table 1). 
 
Characteristics of digital libraries 

There are many definitions of a "digital library." Terms such as "electronic library" and "virtual 
library" are often used synonymously. The elements that have been identified as common to these 
definitions are: Digital Library is a "Collection of digital object (text, video and audio) along with 
method for access and retrieval, (as far as users are concerned) and also for selection, organization, and 
maintenance. The Digital Library Federation defines digital libraries as “Organizations that provide the 
resources, including the specialized staff, to select, structure, offer intellectual access to, interpret, 
distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of collections of digital works 
so that they are readily available for use by a defined community or set of communities” (9). 

All conventional libraries basic functions focus on collection, organization and dissemination 
of informationresources. Traditionally a “library is a place in which books, manuscripts, musical scores, 
or other literary andartistic materials are kept for use but not for sale”. In effect, it is an institution 
oriented towards collectionsand custody, where people may make use of the facilities. Whereas a digital 
library is an assemblage of digitalcomputing, storage and communications machinery together with the 
content and software needed toreproduce, emulate and extend the services provided by conventional 
libraries. In other words, a digital library,is a computer–based system for acquiring, storing, organizing, 
searching and distributing digital materials forend user access. It is not just a collection of material in 
electronic form; it includes a browser interface andperhaps a virtual space and society. It requires less 
space and the data can be made available throughcommunication networks to anyone anywhere, while 
facilitating searches with speed. The digital is not asingle entity and as such is linked to the resources of 
many such collections [6, 10]. 
 

Table 1.Contrast between traditional and digital libraries 
 

Traditional Libraries                                 Digital Library 
Print collection  All resources in digital form 
Stable, with slow evolution Dynamic and ephemeral 
Individual objects not directly linked with 

each other 
Multi-media and fractal objects 

Flat structure with minimal contextual 
metadata 

Scaffolding of data structures and richer 
contextual metadata. 

Scholarly content with validation process More than scholarly content with various 
validation processes 

Limited access points and centralized 
management 

Unlimited access points, distributed 
collections and access control 

The physical and logical organization 
correlated 

The physical and logical organization may 
be virtually 

One way interactions Dynamic real time dialogue 
Free and universal access Free as well as fee based 

Source: Library Philosophy and Practice, 2010 
 
The role of a Digital Library is essentially to collect, manage, preserve and make accessible 

digital objects.The following are some of the function of digital library: 
• To provide friendly interface to users. 
• To avail network facilities. 
• To support library functions. 
• To enhance advanced search, access and retrieval of information. 
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• To improve the library operations. 
• To enable one to perform searches that is not practical manually. 
• To protect owners of information. 
• To preserve unique collection through digitization. 

 
Application of information technology in library  

The library is the main information center which can make use of the fat development IT for the 
benefits of mankind as a whole. The librarian’s preference of IT should include all those technologies 
which are expected to be used in the library activities operations and other library services for collection, 
processing, storage, retrieval and dissemination of recorded information, the fast developing information 
technologies have showered almost every areas of application including libraries. In case of libraries, 
these are good use in the following environments: 

• Library Management: Library management includes the following activities which will 
certainly be geared up by the use of these fast IT developments: Classification, Cataloguing, 
Indexing, Database creation, Database Indexing.  

• Library Automation: Library automation is the concept of reducing the human intervention in 
all the library services so that any user can receive the desired information with the maximum 
comfort and at the lowest cost. Major areas of the automation can be classified into two -
organization of all library databases and all housekeeping operations of library.  

• Library Networking: Library networking means a group of Libraries and information Centers 
are interconnected for some common pattern or design for information exchange and 
communication with a view to improve efficiency.  

• Audio-Video Technology: It includes photography, microfilms, microfiches, audio and tapes, 
printing, optical disk etc.  

• Technical Communication: Technical Communication consisting of technical writing, editing, 
publishing, desktop publishing systems etc (3).  
Chore and Salwe (1) give the advantages of digital library as: 

• Preserve the valuable documents, rare and special collections of libraries, archives and 
museums. 

• Protected information source. 
• Facility for the downloading and printing. 
• Provide faster access to the holding of libraries worldwide through automated better 

catalogues. 
• Help to locate both physical and digitized versions of scholarly articles and books through 

single 
• interface. 
• Search optimization, simultaneous searches of the Internet make possible, preparing 

commercial 
• databases and library collections. 
• The user can peruse them instant. 
• Cross references to other documents. 
• Making short the chain from author to user. 
• Save preparation/ conservation cost, space and money. 
• Digital technology affords multiple, simultaneous user from a single original which are not 

possible 
• for materials stored in any other forms. 
• Full text search.  

New technology has brought many advantages for digital library, but simultaneously it also has 
certaindisadvantage (7) as: 

• Costly affair. 
• Technology obsolescence (Hardware & Software). 
• Storage media relate. 
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• Dominance of data creators and publishers. 
• Trained manpower. 
• User education and training. 
• Security against hacking & sabotage. 

 
 
Security of digital libraries  

Security is an important issue in digital library design. Security weaknesses in digitallibraries, 
coupled with attacks or other types of failures, can lead to confidential informationbeing inappropriately 
accessed, or loss of integrity of the data stored. These in turn can havea damaging effect on the trust of 
publishers or other content providers, can causeembarrassment or even economic loss to digital library 
owners, and can even lead to painand suffering or other serious problems if urgently needed information 
is unavailable(12). 

There are many security requirements to consider because of the variety of different 
actorsworking with a digital library. Each of these actors has different security needs (2). Thus, a digital 
library content provider might be concerned withprotecting intellectual property rights and the terms of 
use of content, while a digital libraryuser might be concerned with reliable access to content stored in 
the digital library.Requirements based on these needs sometimes are in conflict, which can make the 
securityarchitecture of a digital library even more complex.The design of the security architecture of a 
digital library must go beyond simply addingone or a few modules to a previously designed system. 
This is because there may be securityholes in pre-existing modules, and because difficulties can arise 
when attempting tointegrate the modules. The security architecture of a digital library must be designed 
so thatsecurity concerns are handled holistically. A security system designer must view the 
wholearchitecture and consider all of the applicable security factors when designing a securedigital 
library. The nature of a security attack may differ according to the architecture of thedigital library; a 
distributed digital library has more security weaknesses than a centralizeddigital library.Security attacks 
can be categorized as physical attacks and logical attacks (8). Aphysical attack involves hardware 
security where keys, locks, cards, and visitor monitoringis used. A logical attack involves an attack on 
the content or digital library system.  

Digital Rights Management (DRM), refers to the protection of content from the differentlogical 
security attacks and issues relating to intellectual property rights and authenticity.DRM provides content 
protection by encrypting the content and associating it with a digitallicense (12). The license identifies 
the user allowed to view the content, lists thecontent of the product, and states the rights the user has to 
the resource in a computerreadable format using a digital rights expression language (DREL) or 
extensible RightsMarkup Language (XrML) that also describes constraints and conditions.There are 7 
technologies used to provide DRM (4). 

• Encryption: Encryption techniques such as symmetric and asymmetric ciphers can beused to 
provide access control; public-key encryption is used in payment systems thatcontrol how and 
by whom the content is used.Symmetric ciphers using DES, 3DES, AES, and RC4 algorithms 
require the use of ashared secret key to encrypt data before it is sent. At the receiver’s end the 
cipher text isdecrypted using the same secret key. Symmetric ciphers depend on both the sender 
andreceiver knowing the shared key.Asymmetric ciphers use a pair of keys, public and private, 
for each of the sender andthe receiver. The public keys of both the sender and the receiver are 
known but theprivate key is kept secret. If encryption is performed using the public key then 
only theprivate key can be used for decryption and vice versa. 

• Passwords: Stored strings must be matched by users desiring access. 
• Watermarking: Characters or images are added to reflect ownership. Steganography is 

used to conceal data inside audio, video, or images (5). Differentwatermarking techniques have 
different aims; some watermarks might be visible whileothers invisible. Some watermarks are reversible 
it depends on thedesired use of the watermark and what is being protected. 

• Digital signature: Asymmetric encryption can be used. Likewise, hash algorithms suchas 
MD5 and SHA can be used to create a signature (8). 
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• Digital fingerprint: Digital fingerprints are a more powerful technique involvingdigital 
signatures and watermarking. The creator of the content creates a unique copy ofthe content 
marked for each user; the marks are user-specific hence called fingerprints.Should a user 
illegally distribute the content, the creator can use search robots to findthose copies (11). 

• Copy detection systems: Search engines also can help locate such copied objects. 
Copydetectingbrowsers can protect digital content too. 

• Payment systems: Users must divulge personal information to pay for content.Installing 
payment systems can help protect digital content.There is no standard mechanism for providing 
DRM, mainly due to the lack of regulations(2), however there are various systems and 
protocolsintroduced to provide content management and support fair usage policies. 
There is no standard mechanism for providing DRM, mainly due to the lack of regulations(2), 

however there are various systems and protocolsintroduced to provide content management and support 
fair usage policies. 
 
CONCLUSION 

Information technology has changed the world and has become one important tool for retrieving 
information anew days. Library collections are not only limited to printed documents but also electronic 
resources increasesby their use and therefore it is important to develop digital library. People realized 
the importance of digitallibraries no matter what their feelings towards them were before. Innovative 
information knowledgecollection, storage, process, transfer methodologies made possible by digital 
libraries will promote scientificresearch and development, facilitate distant-learning environment, and 
bring significant influence on thenational economy.Information security includes personnel security, 
privacy,policy and computer security. Libraries should implement good backup policies and recovery 
procedures to ensuretheir data and services via information systems can be accessed and shared in a 
convenientway whenever it is needed and data can be restored quickly during downtime. 
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ABSTRACT 

One of the most difficult task for financial investors is to determine when to buy, and sell stocks. 
Because there are many different parameters that affect the stock's price such as political events, general 
economic conditions, and investors’ expectations and these paremeters are independent one from 
another. There are two major approaches which used widely for analysis of stock market price prediction 
including fundamental and technical analysis. However, in this paper, on numerical examples to 
determine a predictive relationship between the Istanbul Stock Exchange National 100 Index (ISE100) 
and seven other international stock market indices has been discussed. Test results confirmed that 
S&P 500, DAX, FTSE, NIKKEI, BOVESPA, MSCE_EU, and MSCI_EM have an huge impact on 
ISE100. 
 
Keywords: Istanbul Stock Exchange Indices, Prediction of Stock Price, Effect of Other Stock Market 
Indices on Istanbul Stock Market,  Fundamental Analysis of Stock, Technical Analysis of Stock Market 

INTRODUCTION 
 
One of the most difficult work for financial investors is to determine when to buy, and sell stocks. 

This is because the prediction of the stock's price in the market for future is challenging task due to the 
complexity of the stock market. There are a lot of different parameters that affect the stock's price such 
as political events, general economic conditions, and investors’ expectations. All these parameters are 
independent one from another, hence, it is difficult to predict stock price for future. There are two major 
approaches are used widely for analysis of stock market price prediction including fundamental and 
technical analyses. Fundamental analysis includes overall economy, industry, financial conditions and 
management of companies to measure the real value of a particular security, on the other hand, technical 
analysis evaluates securities by analyzing statistics generated by market activity, such as past prices and 
volume. Some of big investor such as Warren buffet claim that technical analysis to forecasting stock 
price is invalid, but recent market activities show that most company’s price for future have been 
changed based on past price. This emphasis that technical analysis play predominant role forecasting 
for stock market. Thus, many researchers focus on technical analysis rather than fundamental analysis. 
Some of widely used technical analysis to predict stock market price including: Fuzzy logic; Neural 
Network; and hybridized methods such as hybrid Kohonen Self Organizing Map (SOM), Adaptive 
Neuro–Fuzzy Inference System (ANFIS) [1]. In this project, we focused on numerical examples to 
determine a predictive relationship between the Istanbul Stock Exchange National 100 Index (ISE100) 
and seven other international stock market indices [2]. 

 

RELATED WORKS 
 
There are several studies indicated that the influence of international markets on the Istanbul 

Stock Exchange (ISE) and predict the direction of movements in the ISE100 index. For instance, 
Korkmaz et al. [4] in their causality study, showed that ISE100 index is affected by the US markets. 
Ozun [4] showed that the influence of volatility of stock markets in developing countries such as 
Brazilian stock markets also has effect on Turkish stock market. In his study, Ozun [4] also showed that 
the US markets have influence in the positive direction on ISE100 index, for example, when the US 
markets go up, the ISE100 index goes up, when US markets go down, the ISE100 goes down. In 
addition, Vuran [5] showed that the ISE100 index is co-integrated with stock markets of the United 
Kingdom (FTSE), Brazil (BOVESPA), and Germany (DAX). However, in their study, Boyacioglu and 
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Avci [6] used the BOVESPA, Dow Jones Industrials (DJI), and DAX indices along with other macro- 
and micro-economic variables as predictors to forecast the ISE100 index.  
 

METHOD    AND EXPERIMENTAL ANALYSIS 
 

      In this paper, we examine the effect of big international stock markets indices such as S&P 500 
(American stock market index based on the market capitalizations of 500 large companies), DAX(blue 
chip stock market index consisting of the 30 major German companies), FTSE(index of the 
100 companies listed on the London Stock Exchange with the highest market capitalization), NIKKEI(a 
stock market index for the Tokyo Stock Exchange), BOVESPA(index of about 50 stocks that are traded 
on the São Paulo Stock, Mercantile & Futures Exchange in Brazil), MSCE_EU(MSCI European index), 
and MSCI_EM(MSCI emerging markets index), on Istanbul stock exchange national 100 index. Data is 
downloaded from machine learning dataset website which is located on 
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html, which has been taken  from imkb.gov.tr and 
finance.yahoo.com. Data is organized with regard to working days in Istanbul Stock Exchange. Data 
sets includes returns of Istanbul Stock Exchange with seven other international index; SP, DAX, FTSE, 
NIKKEI, BOVESPA, MSCE_EU, MSCI_EM from Jun 5, 2009 to Feb 22, 2011. For this work,  Tableau 
visualization tool is used. Data are taken from excel file as an input and then some machine learning 
process has been done such as; data cleaning, data intregration and data reduction; to make data 
appropriate and accurate for analysis. After data has been prepared for analysis, appropriate data given 
to tableau program. In order to represent the test results more clearly, some visualization tool has been 
used as well. 
 
 
 
 
 
    Fig. 1 shows analysis process 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

 
 
Fig.2 shows that effect of S&P 500 index on return of ISE100 index in a year base. 

Input file Data preprocessing Data analysis using tableau  Output 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_chip_(stock_market)
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_chip_(stock_market)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Company
https://en.wikipedia.org/wiki/London_Stock_Exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization
https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Stock_Exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/BM%26F_Bovespa
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Fig.3 shows that the effect of S&P 500 index on return of ISE100 index in a monthly period 
 

 
 
 
Fig.4 shows that the effect of S&P 500 index on return of ISE100 index in a daily basis 
 
     Fig.2, fig.3 and fig.4 show that the biggest companies in New York stock exchange has a huge 

effect on the ISE100 index in between 2009 to 2011. When the S&P index goes up, and goes down 
nearly the same kinds of increase and decrease had been seen in ISE100 index.
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Fig.5 shows that the effect of seven international index on return of ISE100 index between 2009 to 2011

 
 
Fig.6 shows that the effect of seven international index on return of ISE100 index in 2009 monthly     

period

 
 
Fig.7 shows that the effect of seven international index on return of ISE100 index in 2010 daily 

basis. 
 
    Fig.5, fig.6 and fig.7 show that the big international stock market index influence the ISE100 

index. However, it is difficult to specify which index has more effects on ISE 100 index return. 
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Fig. 8 comparing Bist100 with S&P 500, DAX, FTSE, NIKKEI, BOVESPA, MSCE_EU, ve 

MSCI_EM in  2017 [7] 
     
  In conclusion, the test results confirm that the international stock exchange index: 500 return 

index; stock market return index of Germany; stock market return index of UK; stock market return 
index of Japan; stock market return index of Brazil; MSCI European index, and MSCI emerging markets 
index, have an enormous effect on ISE100 index.  
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Face Recognition by Using Pruning PCA and BPNN 

                                                      Ömer ASLAN 
University of Siirt, Computer Engineering Department, 56000 

 

 ABSTRACT 
Although it is an easy task for human to recognize faces in given image sets, it is still a big 

challenge for computer. Because of that face recognition is still one of the most difficult problems, so 
there is no well-known technique that can provides a robust solution to all situations. In this paper, we 
try to explain face recognition system for personal identification and verification using pruning Principal 
Component Analysis (PCA) with Back Propagation Neural Networks (BPNN). While the 
dimensionality of face image is reduced by pruning the PCA, the recognition is taking care of by the 
BPNN for face recognition. In this paper, we implemented pruning PCA with BPNN. Test results show 
that using pruning PCA reduce more dimension and increase recognition rate by using BPNN and 
outperformed pure PCA. We used MATLAB 2011 programming environment for this project which 
includes neural network tool and computer vision system tool. For the training and test set ORL face 
database has been used. Our approach worked reasonably well on ORL face database by 95.6 detection 
rate, however, detection rate has been declined when we test on our database which includes images 
from different sources. This is because of illumination that face images did not seen from a frontal view 
under similar lighting.  

 
Keywords: Face Recognition, Principal Component Analysis, Back Propagation Neural network, 
Pruning PCA with BPNN. 

INTRODUCTION 
Recently, due to big improvements in technology, many things become easier. People can almost 

do anything by using today's software and computer. With these technological improvement, it is easier 
to recognize object given in an image. There have been used many different algorithms and approaches 
for this purposes. Each day, scientist discover new techniques to find more efficient way to detect and 
recognize objects. Since the need for identity verification in the digital world, object recognition has 
become one of the most interesting topic.  In this paper, we explain principal pruning PCA, which is a 
mathematical model and computational model of face recognition, is a fast, reasonably simple, and 
accurate in constrained environment.  When BPNN technique is combine with pruning PCA, the 
performance of recognition is increased rapidly [2].  

    This paper is organized as follows. Section II explains pruning PCA. Section III describes 
BPNN. Section IV compares only using pruning PCA and PCA with BPNN. The implementation is 
provided in Section V. The results and discussion are explained in Section VI. Finally, conclusions and 
future work are given in Section VII. 

PRUNING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS(PCA) 
 
PCA is a statistical procedure which uses an orthogonal transformation. It transforms  a  number  

of  possibly  correlated  variables  into  a  smaller  number  of  uncorrelated  variables . It  is  used  to  
reduce  the  dimension  of  the  data  by  means  of  data  and  reveals  the  most effective low  dimensional  
structure  of  facial  patterns [2]. Each face image may be represented as a weighted sum (feature vector) 
of the eigenfaces, which are stored in a 1D array. The test image  can  be  constructed  using  these  
weighted  sums  of  eigenfaces.  When  a  test  image  is  given,  the  weights  are computed by projecting 
the image on eigenface vectors. The distance between the weighted vectors of the test image  and that 
of the database images are then compared. Reconstruct original image with the help of eigenfaces  and 
it matches the desired image. Eigen  faces  have  advantages  over  the  other  techniques  available,  
such  as  speed  and  efficiency. For system to work well in PCA, the faces must be  seen from a frontal 
view under similar lighting. 
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Pruning PCA Algorithm: First,  we specify initial set of M  face  images for ( training set)  and then 
calculate  the eigenfaces from  the  training  set [2,3].   Second, keeping  only  M'  eigenfaces  that  
correspond  to  the  highest eigenvalue. Then, we prune the M' eigenfaces to make process fast and 
increase detection rate. In that process, we calculate the mean value of M' and subtract from M' and 
based on the specified threshold dimensions have been reduced again. After that, We calculate  the  
corresponding  distribution  in  M'-dimensional  weight  space  for  each known individual, and calculate 
a set of weights based on the input image . Finally, giving a test image we classify the weight pattern as 
either a known person or as unknown, according to its distance to the closest weight vector of a known 
person [1, 2, 5].  
 
 NEURAL NETWORKS AND BACK PROPAGATION ALGORITHM  
 

    Back-Propagation is the best known and widely used learning  algorithm  in  training multilayer  
perceptrons (MLP) [1,2] . MLP has three layers including  input  layer, one or more hidden  layers, and 
an output. The input signal propagates through  the network  in a  forward direction,  from  left  to  right 
and on a  layer-by-layer basis. BPNN provides a  efficient method  for  changing  the weights in feed 
forward network  to learn a training set of input-output data. Goal  is  to  train  the network  to achieve 
a balance between  the  ability to respond correctly to the input patterns that are used for training and 
the ability to provide  good response to the input that are similar [2].   

 

 
 
                               Fig.1 shows the basic block of back propagation neural network [1].   
 
The learning  process  in  back  propagation  requires  pairs  of  input  and  target vectors.  The 

output vector ‘o ‘is compared with target vector ’t ‘.  In case of difference of ‘o’ and ‘t‘ vectors,  the 
weights  are adjusted  to minimize  the difference [2].  Initially  random weights  and  thresholds  are  
assigned  to  the  network.  Weights  are  updated  very  iteration  in  order  to  minimize the mean square 
error between the output vector and the target vector. As long as error  the for validation decreases, 
training continues. Whenever error begins to increase, at this point training must be terminated [1, 5]. 
The most important advantage of back propagation algorithm that can identify the given image as a face 
image or non-face image and then recognizes the given input image. 

A number of  different parameters assumed for BPNN algorithm are as follows [2] : 
 No.of Input unit          =   1 feature matrix  

  Accuracy               =   0.001  

  learning rate              =   0.4  

  No.of epochs               =  400  

 No. of hidden neurons    =   70  

 No.of output unit          =  1  
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PROPOSED PRUNING PCA VS PRUNING PCA WITH BPNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2 shows process of reduction dimension using pruning PCA and applying BPNN 
 
 
It can be seen from the figure 2, in general the algorithm for face recognition using neural 

classifier is as follows: 
1) Pre-processing stage: In order to reduce noise and possible convolute effects of interfering 

system we need to pre-process image before using Principal component analysis (PCA) [1, 2] .                              
2) Dimensionality Reduction stage: PCA Input data is reduced to a lower dimension to facilitate 

classification by using a PCA. Besides PCA allows us to eliminate redundancy [3]. 
3) To reduce unnecessary dimension we applied prune PCA to reduce more dimension when we 

compared to pure PCA. 
4) Classification stage: Reduced vectors from PCA are applied to train BPNN   classifier to obtain 

the recognized image 

IMPLEMENTATION 

For this paper, we implemented face recognition system using pruning PCA and neural network. 
We used MATLAB 2011 programming environment for this project which includes neural network tool 
and computer vision system tool. For the training and test set ORL face database has been used. ORL 
database contains a set of face images taken between April 1992 and April 1994 at the lab. Originally, 
it consist of 400 images of 40 different face images, but for this implementation 100 ORL images has 
been used. %90 percent of images have been used for training purposes and the rest of images have been 
used for testing. Each face image has different facial expressions and illumination, but the size of the 
each image need to be the same. The program first, convert to face image to column vector and calculate 
the most important eigenfaces and reduced the dimension for each eigenfaces. After reducing the 
dimension by using pruning PCA, the weights of the images are giving to neural network as an input. 
Then, Back Propagation Neural Networks (BPNN) specify the some important features including 
number of hidden layer, number of training epochs (Iterations), number of validation check, learning 
rate, and maximum training time. After training complete, it specify whether the given image is 
recognized from the raining database or the given image is unknown. 

 
How to run program: Program consist of 8 different functions and 1 script including main, 

CreateFolderDatabase,  Eigenface, FaceRecognition, Network,  Network2,  Netowork3, trainNeuralNet, 
and PCARepresentation . In order to run the program, we need to run the main.  When we run the main, 
following GUI will appear. Then we need to train our network in order to recognize the given image. 
When we click the Train the Network with BPNN, the following figure will appear, we need to select 
the training database before the train network. After we selected the training database, the training will 
start. Finally when we click the Show Result button, it will show the result as a known face image or 
unknown image. 

 

Input images Preprocessed images Apply PCA Apply Pruning PCA 

Apply BPNN Output images 
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  RESULTS AND DISCUSSION 

 
Table.1: show that prune PCA with BPNN outperformed pure PCA 
 

Images PCA Prune PCA Prune PCA with BPNN 
100 80.8 87.1 89.1 
200 83.4 88.3 91.3 
300 82.9 88.6 92.3 
400 86.3 89.1 95.6 

 
It can be said that reducing more dimension and using BPNN together increase the detection rate 

immensely. Our approach worked reasonably well on ORL face database by 95.6 detection rate, 
however, detection rate has been declined when we test on our database which includes images from 
different sources. This is because of illumination that face images did not seen from a frontal view under 
similar lighting.  
 
 CONCLUSION 
 

   In this report paper we try to demonstrate what face recognition is, and why it is so important, 
and what solutions have been proposed so far in order to increase performance.  Face recognition using 
Eigen faces is accurate and fast.  Pruning PCA combined with BPNN works better than the individual 
PCA. The recognition performance increases when we use more face images in the training set.  Thus, 
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it is concluded that this method has the acceptance ratio is more than 90 % and execution time is a few 
seconds. Vertical inversion dramatically reduces recognition performance. 
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Polimer Betonların Dayanım Özelliklerinde Atık Lastik Kullanımın 
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 ÖZET 

Gerek inşaat sektöründe gerekse de diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan polimerler, beton 
içerisinde bağlayıcı olarak ve sertleşmiş betonun onarımı ve güçlendirilmesinde kullanılmaktadır. 
Polimer betonlar içerisinde kullanılan polimer, maliyetinden dolayı yaygın olarak kullanılmamaktadır. 
Diğer taraftan araç lastikleri faydalı ömrünü tamamladığında doğal çevreyi etkilediğinden dolayı, atık 
lastiklerin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Atık lastiklerin doğrudan çevreye 
verilmesi özellikle alıcı ortama gerçekleşen kimyasal sızıntılar ve taşıdığı yangın riski ile insana ve 
doğal yaşama tehdidi söz konusudur. Bu kapsamda atık sadece bertaraf edilmesi gereken bir şey olarak 
değil işlenip geri kazanımıyla ülkeye ekonomi olarak, insan ve doğaya da faydalı ürünler elde etmede 
araç olarak kullanmak gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada; polimer betonların özelliklerinde atık lastik 
kullanımının etkisi araştırılmıştır. Bağlayıcı olarak doymamış polyester reçinesi, 0-1 mm ve 0-4 mm 
ince agrega ve 4-16 mm iri agrega ile iki farklı çapta (0-1 mm ve 0-4 mm) atık lastik %0, %5, %12.5 ve 
%20 oranlarında ince agrega yerine kullanılmıştır. Reçine (polyester)/dolgu oranı %15-%85, %20-%80, 
%25-%75 olarak kullanılmıştır. Üretilen numuneler üzerinde 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımı ve 28 
günlük numuneler üzerinde Schmidt çekici deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak, atık lastik oranı arttıkça 
basınç dayanımı azalmıştır. Polimer betonlar, 28 günlük dayanımının yaklaşık %70’ini ilk günlerde (3 
ve 7 gün) elde ettiği ve zamana bağlı olarak polimerizasyondan dolayı dayanımlarında artış olduğu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca Schmidt çekici deneyi ile basınç dayanımı sonuçları ilişkilendirildiğinde 
regresyon çizgisinde %96 oranında benzerlik olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Polimer beton, atık lastik, Schmidt çekici, basınç dayanımı, 
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 ABSTRACT 

Polymers commonly used in the construction industry as well as in other sectors are also used as 
binders in concrete and in the repair and strengthening of hardened concrete. The polymer is not widely 
used due to its cost in polymer concrete. On the other hand, waste tires need to be assessed and 
controlled, as vehicle tires affect the natural environment when they have completed their useful life. 
When waste tires are left directly in the environment, it is especially dangerous to human and natural 
life because of chemical leaks and fire risk. In this context, it is necessary to use waste tires as a tool not 
only as a thing to be disposed of, but also as a means of obtaining products beneficial to human beings 
and nature as economy, by recycling. For this purpose; the effect of using waste tire in the properties of 
polymer concrete was investigated. As binder, unsaturated polyester resin and 0-1 mm and 0-4 mm thin 
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and 4-16 mm coarse aggregate were used. In addition, waste tires of two different diameters (0-1 mm 
and 0-4 mm) were used in place of fine aggregates in 0%, 5%, 12.5% and 20% ratios. The resin 
(polyester)/fill ratio is used as 15% -85%, 20%-80%, 25%-75%. It were carried out 3, 7 and 28 day’s 
compressive strength and Schmidt rebound hammer test (28 day) on the produced samples. As a result, 
the compressive strength decreased as the waste tire ratio increased. It has been observed that polymer 
concrete has approximately 70% of the 28 day compressive strengths in the first days (3 and 7 days) and 
that the compressive strength of polymer concrete increases due to polymerization with time. In addition, 
when the results of the Schmidt rebound hammer test and compressive strength are related, it is 
determined that there is a 96% similarity in the regression line. 

 
Keywords: Polymer concrete, waste tire, Schmidt rebound hammer test, compressive strength 
 
1.GİRİŞ 

 
Endüstriye yönelik kullanımlarda doğal polimerlerin tarihi oldukça eskidir. Polimerler ilk olarak; 
protein, selüloz, kauçuk, deri, nişasta, ahşap, boynuz gibi doğal polimerik maddelerin kullanılması 
görülmektedir. Doğal polimerlerin teknik özellikleri yetersiz olması sebebiyle zamanla modifiye edilmiş 
doğal polimerlere dönüşerek tarihsel gelişimini tamamlamıştır [1]. 
Polimer malzeme kimyasal olarak birbirine bağlı birçok monomer içeren ve bu monomerlerin 
birleşmesiyle bir katı meydana getiren malzemeler olarak tanımlanabilir. Monomer molekülleri, 
kimyasal tepkimeler sonucunda birbiriyle birleşerek uzun zincirler oluşturmasına ise “polimerizasyon” 
adı verilmektedir [2,3]. Yapay polimerler son 40-50 yıl içinde hızla ilerleyerek metaller gibi yaygın 
olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Çünkü malzeme ekonomikliği, hafif ve kolay işlenebilme, yüksek 
kimyasal korozyon etkisine dayanıklılık gibi üstün özelliklere sahiptir. Bu malzeme cam, elyaf, karbon, 
çelik gibi liflerle daha üstün özellik kazanabilmektedir [4]. Polimerler fiziksel olarak sınıflandırıldığında 
3 grupta toplanır. Bunlar; termoset, termoplastik ve elastomerler. Termosetler; zincirler arası yoğun 
çapraz bağ içeren ve ısı ile eritilemeyen polimerler olarak tanımlanır. Polyester, epoksi, poliüretan, 
viniliester başlıca termosetler olarak örneklendirilebilir [5]. Termoplastikler; ısı etkisiyle eritilerek 
yeniden şekillendirilebilen polimerler için kullanılan bir kavramdır [6, 7, 8]. Elastomerler; kauçuk 
özelliği gösterebilen maddelere verilen genel addır. Çekme kuvveti uygulandığında uzarlar, çekme 
kuvveti kalktığında hızla ilk boyutlarına (elastikiyet) dönerler [9].  
Polimerlerin betonda kullanımı üç ana grupta toplanabilir: a) Polimer Beton, b) Polimer Çimento Betonu 
ve c) Polimer Emdirilmiş Beton. Polimer Beton (PC), bağlayıcı olarak polimer reçinesi ile agrega 
karışımından meydana gelmektedir. Polimer beton üretiminde yapılması gereken en önemli hususların 
başında, agregalar arasındaki boşluk hacminin en aza indirilmesidir. Çünkü bir tutkal gibi kullanılan 
polimer reçinesi agrega boşluklarını dolduracağından ihtiyaç duyulan polimer miktarı artmasıyla 
maliyet yükselecektir [1]. Polimer Portland çimento (PCC) betonlarında, lateks veya emülsiyon dağılım 
şeklindeki polimer malzeme normal çimento harcı veya betonuna taze halinde karışım sırasında ikamesi 
yapılır. PCC'de beton malzemenin tokluğu, sünekliği ve betonun aderansı artmaktadır [10]. Polimer 
Emdirilmiş Beton (PIC); sertleşmiş çimento betonuna monomer emdirilmesi ve devamında 
polimerizasyon işlemi gerçekleştirilerek üretilen betondur. Genellikle düşük vizkoziteli metilmetakrilat 
ve stiren monomerleri kullanılmaktadır. 
Diğer taraftan, son yıllarda ilerleyen teknoloji sayesinde doğaya bırakılan endüstriyel atıkların artmaya 
başlaması, çevreye ve insan sağlığına ciddi oranda zarar vermektedir. Ulaşımda taşımacılık sektörünün 
ilerlemesine bağlı olarak lastik üretimi ve devamında da atık lastikler artmıştır. Çevre açısından büyük 
zarar oluşturan atık lastiklerin, birçok sektörde kullanıldığı gibi çimento ve beton sektöründeki 
kullanılabilirliği gün geçtikçe dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Atık lastiklerin doğrudan çevreye 
verilmesi özellikle alıcı ortama gerçekleşen kimyasal sızıntılar ve taşıdığı yangın riski ile insana ve 
doğal yaşama tehdidi söz konusudur. Dolayısıyla atıkların doğrudan çevreye kontrolsüz verilmesi 
kanunlarca da yasaklanmıştır. Bu kapsamda atıkları, sadece bertaraf edilmesi gereken bir madde olarak 
değil, işlenip geri kazanımıyla ülkeye ekonomi olarak, insan ve doğaya da faydalı ürünler elde etmede 
araç olarak kullanmak gerekmektedir [11, 12, 13].  
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Lastik agregalı betonların kullanılmasındaki başlıca etkenler atıkların değerlendirilmesi ve düşük birim 
ağırlık elde etmektir. Fakat lastik agregalı betonların en büyük dezavantajı çimento ile aderans 
yetersizliğidir. Bu sebeple lastik agregalı betonların taşıyıcı elemanlar olarak değil, daha çok yol 
kenarlarında, kaldırımlarda ve ses bariyerlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Atık lastiklerin enerjiyi 
yutabilme özellikleri sayesinde çarpma bariyerlerinde atık lastik katkılı betonların kullanımı sayesinde, 
çarpma sırasında ortaya çıkan enerjinin sömürülmesiyle kazalarda ortaya çıkacak can kaybının azalacağı 
ifade edilmiştir. Bu enerjinin sönümlenmesi atık lastik katkılı betonların sünek davranmasından 
kaynaklanmaktadır [14]. 
Bu çalışmada; araç lastikleri faydalı ömrünü tamamladığında ekosistemi etkilediğinden dolayı, polimer 
betonda bulunan agreganın (dolgu maddesinin) bir kısmı yerine kullanılması sonucu betonun mekanik 
özelliklerindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, doymamış polyester 
reçine, beton üretiminde bağlayıcı olarak çimento yerine kullanılmıştır. Dolgu maddesi olarak 0-1 mm 
ve 0-4 mm ince agrega ve 4-16 mm iri agrega ve ince agrega yerine belirli oranlarda yer değiştirilen 0-
1 mm ve 0-4 mm elek çaplarında atık lastik kullanılmıştır. Elde edilen numuneler üzerinde Schmidt 
yüzey sertliği ve 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımı deneyleri yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. 
 
2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Çalışmada agrega (dolgu malzemesi) olarak dere kumu (0-1 mm ve 0-4 mm) ve çakıl (4-16 mm) 
kullanılmıştır ve elek analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Agregaların özgül ağırlıkları sırasıyla 0-
1 mm, 0-4 mm, 4-16 mm tane çaplarına sahip agregalar için 2.66, 2.92 ve 2.74 olarak belirlenmiştir. 
Buna göre 0-1 mm elek çaplı agregadan %25 oranında, 0-4 mm elek çaplı agregadan %25 oranında, 4-
16 mm elek çaplı agregadan ise %50 oranında olacak şekilde her bir gruptan agregalar alınmıştır. 

Tablo 1. Kullanılan agregaların elek çapı ve % geçen oranları 

Elek Çapı (0-4 mm)  
(%) 

(4-16 mm)  
(%)  (0-1 mm)  

(%) 

Karışımın  
Elek Analizi  

(%) 
16 mm 100 100  100 100 
8 mm 100 44  100 72 
4 mm  98 1  100 50 
2 mm 76 0  100 44 
1 mm 48 0  100 37 

0.5 mm 21 0  48 17 
0.25 mm 7 0  15 6 

0.125 mm 3 0  3 2 
0.063 mm 1 0  1 1 

Tava 0 0  0 0 

Çalışmada dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalardan ince agregalar (0-1 mm ve 0-4 mm) ile yer 
değiştirileceği için atık lastiklerde 0-1 mm ve 0-4 mm tane çaplarında seçilmiş ve tedarik edilmiştir. 
Şekil 1’de atık lastik tozlarının resimleri, Tablo 2’de ise teknik özellikleri verilmiştir. 
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Şekil 1: İki farklı (0-1 mm ve 0-4 mm) tane sınıfına ayrılmış atık lastik 

Tablo 2. Atık lastiğin teknik özellikleri 

Teknik Özellikler Değer 
Sıkıştırılmış Yoğunluk (t/m3) 1.16 

Porozite (%) 50 
Permeabilite (cm/s) 5 

Elastisite Modülü (MPa) 1 
Poisson Oranı 0.3 

Termal İletkenlik (W/m.K) 0.15-0.30 

Polimer beton numunelerin üretiminde bağlayıcı olarak doymamış polyester reçine kullanılmış olup 
seçilen reçine Boytek firması tarafından üretilen ‘BRE 450’ kodlu 18 kg teneke halinde bulunan 
doymamış polyester reçinedir. Polyester kimyasal adı ise Stiren’dir.  Tablo 3’de üretici firmadan alınan 
polyester reçineye ait teknik özellikler aşağıda sıralanmıştır. 

Tablo 3. Polyester reçineye ait teknik özellikleri 

Görünüm Sıvı 
Renk  Sarımsı 
Çözünürlük  Suda çözünmez 
Kaynama Noktası (°C) 146 (Stiren) 
Erime Noktası (°C)  -33 (Stiren) 
Viskozite  200-1500 cp 20 
Parlama Noktası (°C) 32  
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°C) 490 
Alevlenme Limiti (%) Alt %1.1 hava Stiren- Üst %7 hava Stiren 
Çekme Dayanımı  (MPa) 70 ISO 527 
Kopma Uzaması % %2 ISO 527 

     Çekme Modülü (MPa) 4000 ISO 527 
     Eğilme Dayanımı  (MPa)-Eğilme Modülü (Pa) 120 ISO 178-3900 ISO 178 
     Hdt (°C) 65 ISO 75A 

Sertlik  42 Barcol 934-1 

Reçine ve monomerin sertleşmesi için çapraz bağ ile sonuçlanan kimyasal reaksiyonu başlatan madde 
olan sertleştirici (Mekperoksit) ve tepkime hızlandırıcı (Katalist) olarak kullanılan polyester 
hızlandırıcı ile ilgili firmadan alınan teknik özellikler Tablo 4 ve Tablo 5 verilmiştir. Çalışmada basınç 
dayanımı deneyi için 100*200 mm’lik silindir kalıplar ile üretilen numuneler kullanılmıştır. 
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Tablo 4. Sertleştiriciye (Mekperoksit) ait teknik özellikler 

Ürün Kodu AKPEROX A1 
Ürün Tanımı Metil Etil Keton Peroksit karışımıdır 
Yoğunluk gr/cm3 1.16  
Renk Renksiz 
Aktif Oksijen İçeriği % 9.4-9.6 
Peroksit İçeriği % 40 

Tablo 5. Hızlandırıcıya (Katalist) ait teknik özellikler 

Ürün Kodu KOBALT OKTOAT (EGEDry 12201) 
Kullanım Yerleri Yağlı boyalarda kurutucu olarak, polyester katalizör 

hızlandırıcı olarak, kauçuğu metale yapıştırmada 
Yoğunluk gr/cm3 0.98  
Görünüm Berrak sıvı 
Co Metal (%) 10 
Toplam Katı (%)  63 

 
a. Yöntem 

Çalışmada, polimer (bağlayıcı) / dolgu (agrega) (P/D) oranı ile atık lastik / dolgu (agrega) (AL/D) 
oranının polimer betonun mekanik davranışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan literatür 
araştırmaları ve ön deneyler sonuçlarına göre polimer/dolgu oranı için %15-85, %20-80 ve %25-75; atık 
lastik (0-1 mm tane çaplı ince lastik)/dolgu oranı için ise %0, %5, %12.5, %20 olarak seçim yapılmıştır. 
0-1 mm agrega tane çaplarına sahip agregalar ile aynı boyutlara (0-1 mm) sahip atık lastikler yer 
değiştirilerek kullanılmıştır. Ayrıca 0-4 mm tane çaplı kalın lastik kullanıp, 0-4 mm çaplı agrega ile de 
değişim yapılmış olup bu seriden ise iki grup numune üretilerek atık lastik tane boyutunun etkisi 
araştırılmıştır.  
Yapılan ön deneyler sonucunda reçineye katılacak sertleştirici ve hızlandırıcı oranın çok hassas bir 
şekilde ayarlanması kanaatine varılmıştır, aksi takdirde numunelerde ya sertleşme olmamakta ya da ani 
priz almaktadır. Ayrıca sertleştirici oranı nihai dayanımı da etkilediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
tüm karışımlarda sabit olmak üzere hızlandırıcı (Katalist) oranının %2, sertleştirici (Mekperoksit)  
oranının ise %0.9 olmasına ön deneyler sonucunda karar kılınmıştır.   
Çalışmada polimer/dolgu oranı P ile kodlanmıştır. P15/12.5 kodu ilk sıradaki sayının polimer/dolgu 
oranını %15, ikinci sıradaki sayının 0-1 mm elek çaplı ince atık lastik oranını %12.5 temsil ettiğini 
göstermektedir. KP20/5 kodunda ise polyester oranın %20 olduğunu %5 in atık lastik oranını K harfi de 
atık lastiği 0-4 mm çaplı atık lastik kullanıldığını göstermektedir. Karışımda kullanılan 0-1 mm 
çapındaki atık lastik ince, 0-4 mm çapındaki atık lastik ise kalın olarak isimlendirilmiştir (Şekil 2). 
Basınç dayanımı deneyleri TS EN 12390-3 standardına göre ve Schmidt çekici ölçümleri ise TS EN 
13791 standardına göre yapılmıştır [15,16]. Üretimi yapılan polimer beton numunelerinden, her bir grup 
için 3, 7 ve 28 günlük olmak üzere 9 adet 100*200 mm’lik silindir numune basınç dayanımı deneyine 
tabi tutulmuştur. 
 
 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

281 
 

IMESET’17 

 
 

Şekil 2: Karışım gruplarının polimer bağlayıcı ve atık lastik içeriğine göre kodlanması 
 

 
3. ARAŞTIRMA BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
 
3.1. Basınç Dayanım Deney Sonuçları 
 
 
Basınç dayanımlarına ait sonuçlar Şekil 3’de olarak verilmiştir.  Genel olarak, bağlayıcı olarak polyester 
reçine oranının artması ile basınç dayanımı değerleri artmıştır. Bunun sebebi reçine oranının artmasıyla 
beraber reçinenin dolgu maddelerini daha iyi sararak güçlü bir aderansı oluşturmasından 
kaynaklanmaktadır. Şekil 3’te görüldüğü gibi, polimer beton numunelerin tamamı göz önünde 
bulundurulduğunda en yüksek basınç dayanımı 28 günlük deneyler sonucunda 84.92 MPa değeri ile 
P25/0 kodlu numunede, en düşük değer ise 19.2 MPa değeri ile P15/12.5 kodlu numunede elde 
edilmiştir. %15 reçinenin kullanıldığı gruplarda, dolgu maddesi ile reçine arasında diğer gruplara (reçine 
oranı %15’ten fazla olan gruplar) göre daha az aderans gerçekleşmiştir.  
 

 
Şekil 3:  3, 7 ve 28 günlük basınç dayanım sonuçları (0-1 mm tane çaplarında ait lastik kullanımı 

durumunda) 

 
Aynı bağlayıcı oranlarında lastik tozu artıkça basınç dayanımlarında ciddi azalmalar görülmüştür. 
P15/12.5 kodlu seride 5.6 MPa değer kaydedilmiştir. Bununla beraber lastik tozu arttıkça P15/20 kodlu 
grupta %20 lastik tozu kullanımı ile sonuç alınamamış, numunelerde sertleşme-dayanım kazanma 
meydana gelmemiştir (Şekil 3’te P15/20 karışımı için dayanım değeri bulunmamaktadır).  
Atık lastik kullanımı ile basınç dayanımında ki azalma, atık lastiklerin boşluklu, dayanımlarının doğal 
agregaya göre çok düşük ve kusurlu sayılabilecek şekilde olması, doğal agrega ile reçine arasında engel 
oluşturarak aderansı engellemesi, doğal agrega yerine kullanıldığından dayanımı yüksek agrega 
miktarının azalması sebebiyle meydana gelmektedir. Lastik kullanılması durumunda dayanım azalması 
gerçekleşmiş olsa da, yine de ideal reçine oranına yaklaştıkça polimer miktarının artmasıyla basınç 
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dayanımın da artmalar gözlemlenmektedir, örneğin P25/5 kodlu numunede elde edilen dayanım değeri 
75.3 MPa olarak kaydedilmiştir. 
Şekil 4 ve Şekil 5 incelendiğinde, %20 oranında polyester bağlayıcı kullanılan numunelerde, atık lastik 
çapı 0-4 mm olduğu durumda da lastik oranı arttıkça basınç dayanımlarında azalmalar gözlenmektedir. 
Fakat bu azalmalar 0-1 mm elek çaplı lastik kullanımındaki kadar yüksek oranlarda değildir. 0-4 mm 
elek çaplı lastik kullanılan gruplar içinde en yüksek değer 28 günlük dayanım sonuçlarında 66.9 MPa 
değeri ile KP20/5 kodlu numunede en düşük değer ise 57.7 MPa değer ile de KP20/20 kodlu numunede 
elde edilmiştir. 0-1 mm ve 0-4 mm çaplarında atık lastik kullanılması durumları karşılaştırıldığında, 0-
4 mm çaplı atık lastiklerle üretilen beton numunelerin basınç dayanımlarının hem %5 hem de %20 
oranında kullanımında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Diğer bir sonuç ise, polimer betonlarda en yüksek basınç dayanımı 84.9 MPa değeri ile P25/0 kodlu 
seride alınırken normal betona kıyasla 3-4 kat daha fazla olduğu göz önünde bulundurulmalı ve %5 
oranında atık lastik kullanılması durumunda bile yüksek dayanımlı beton elde edildiği görülmüştür. 
Basınç dayanımlarında 3, 7 ve 28 günlük sonuçlar incelendiğinde, gün geçtikçe polimerizasyonun 
devam etmesinden dolayı dayanımlarda ciddi artışlar olmuştur. 28 günlük dayanımların 3 günlük 
dayanımlara göre yaklaşık %30-50 oranında arttığı gözlemlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. %20 polyester içeren polimer betonların basınç dayanımlarına 0-4 mm çapında atık lastik 
kullanımının etkisi 
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Şekil 5. %20 polyester oranlı polimer betonda  %5 ve %20 oranında atık lastik oranı ile 0-1 mm ve 0-4 
mm çaplı atık lastik kullanımının basınç dayanımına etkisi 

Numuneler kırılırken, deney esnasında lastik kullanımı %0 olan polyester beton numuneleri maksimum 
kuvvetle kırılırken yüksek sesle beraber gevrek bir kırılma göstererek patlama olmaktadır. Ayrıca 
numuneler çok küçük parçalara kadar ayrılmaktadır. Fakat üretilen polimer betonda dolgu olarak lastik 
tozu kullanım ve bu kullanımın oranı arttıkça numune kırılma esnasında ani patlamalar olmamaktadır. 
Sünek bir davranış göstererek kırılıp parçalar birbirinden ayrılmamakta ve kırılma sonunda bile bir 
bütün olarak kalmaktadır. Kırılma biçimi yükleme ekseni ile 45 derece açılar oluşturacak şekildedir 
(Şekil 6). 
Ayrıca karışım esnasında %0 oranında atık lastik kullanılması durumunda karışım harcı çok sert olup 
işlenmesi güçleşmekte, fakat atık lastik oranı arttıkça karışım harcının işlenebilirliği artmakta kalıplara 
rahat bir şekilde yerleştirilerek, sıkıştırma işlemi kolay yapılmaktadır. 
 

   
 

Şekil 6: %20 oranında kullanılan atık lastiğin %0 oranın da kullanılan atık lastiğe göre kırılma farkı 
(KP20/20 ve P25/0) 

 
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, Yıldırım (2007) yaptığı çalışmada öğütülmüş fındık 
kabuğunun %5-10-15-20 oranlarında polipropilen esaslı matrise ikame ederek malzemenin 
kullanılabilirliğini araştırmıştır. Kullanılan öğütülmüş fındık kabuğu oranının artması ile elastisite 
modülü, sertliği, yoğunluğu, yük altında erime sıcaklığının arttığı gözlemlenmiştir. Bunların yanında 
çentikli, çentiksiz darbe dayanımı, çekme dayanımı, kopma dayanımı ile kopma uzaması, eriyik akış 
indisi değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir [17].  Bulut (2016) yaptığı çalışmada %10-%15-%20 
oranlarında reçine ile %0-%5-%15-%20 oranlarında elektronik atık tozu kullanarak ürettiği 
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numunelerde, elektronik atığın artması basınç dayanımlarında azalışlara sebep olduğu, polyester oranı 
arttıkça dayanımlarında arttığı sonucuna varmıştır [18]. Barbuta et al. (2008), polimer bağlayıcı olarak 
farklı oranlarda epoksi kullandıkları çalışmada, epoksi oranı arttıkça basınç dayanımının arttığını tespit 
etmişlerdir [19]. Barbuta et al. (2016) yapılan araştırmada bağlayıcı olarak epoksi kullanımının içyapıyı 
iyileştirdiği ifade edilmiştir [20]. Barbuta et al. (2017) yaptıkları çalışmada, normal betonun mekanik 
özelliklerinde atık lastik tozunun etkisini araştırmışlardır. Çalışmada iki farklı bağlayıcı olarak çimento 
ve polimer kullanılmıştır. Polimer bağlayıcı olarak epoksi, %12.4 ve 23 oranlarında kullanılmıştır. 
Basınç dayanımı değerleri tüm atık lastik kullanılan oranlarda azaldığı tespit edilmiştir [21].  
 
 
3.2. Schmidt Yüzey Sertliği Deney Sonuçları 

Schmidt yüzey sertliği deneyi 28 günlük numuneler üzerinde yapılmış ve değerler kaydedilmiştir. 
Schmidt yüzey sertliği belirlenirken numuneler sabitlenerek ve yüzeye 90°’lik açıyla gelecek şekilde on 
farklı noktadan değerler alınmıştır. 10 farklı değerin ortalaması bir numune için değer olarak 
kaydedilmiştir. Atık lastik oranına bağlı olarak Schmidt yüzey sertliği değerlerinin değişimi Tablo 6’da 
verilmiştir. Schmidt yüzey sertliği değerleri ve basınç dayanım değerlerinin değerlendirilmesi Şekil 7’de 
verilmiştir. 

 
Tablo 6.  28 günlük Schmidt yüzey sertliği deney sonuçları 

 

Numune Kodları  Schmidt Çekici Değerleri  
(10 okuma ort.) 

P15/0 31 
P15/5 26 
P15/12.5 15 
P15/20 - 
P20/0 31 
P20/5 28 
P20/12.5 21 
P20/20 16 
P25/0 32 
P25/5 28 
P25/12.5 23 
P25/20 19 
KP20/0 31 
KP20/5 29 
KP20/20 27 
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Şekil 7: Schmidt yüzey sertliği sonuçları ile basınç dayanımı deney sonuçları arasındaki bağıntı 

Reçine/dolgu oranının %15, %20 ve %25 olduğu karışımlarda %0 lastik tozlu numune grubunu kontrol 
numunesi seçerek diğer %5, %12.5 ve %20 lastik tozlu karışımlı numuneler karşılaştırılmıştır. %15, 
%20 ve %25 reçine oranlı gruplarda atık lastik kullanımı arttıkça Schmidt yüzey sertliği değerlerinde 
azalışlar gözlemlenmiştir. Diğer deneylerde de bahsedildiği üzere P15/20 kodlu numune grubunda 
sertleşme olmamış ve sonuç alınamamıştır. Reçine kullanımı %15, %20 ve %25 oranlarında olup atık 
lastik oranları ise %0 için; 31–31–32 değerleri, %5 için 26–28–28 değerleri, %12.5 için 15–21–23 
değerleri, %20 için (-)–16–19 değerleri olup reçine oranı arttıkça Schmidt çekici değerleri de artmıştır. 
Atık lastik oranı %5 ve %20 olup 0-4 mm elek çaplı lastik kullanılan numunelerde %5 lastik oranlı 
karışım için 0-1 mm çaplı kullanıma göre yaklaşık %6.09 oranında, %20 lastik oranlı karışımlar için 0-
1 mm çaplı kullanımlara göre yaklaşık %69.81 oranında daha yüksek sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 
Yapılan çalışmada atık lastik kullanımı Schmidt yüzey sertliği değerlerinde azalışlara sebebiyet verdiği 
gözlemlenmiştir. Bunun sebebi atık lastik tozunun agrega dolgu malzemesine göre daha dayanıksız ve 
daha yumuşak olması ile ilgilidir.  
Schmidt yüzey sertliği deney sonuçları, basınç dayanımı deneyi sonuçları ile paralellik göstermektedir. 
Schmidt yüzey sertliği arttıkça basınç dayanımları yüksek, Schmidt yüzey sertliği azaldıkça basınç 
dayanımları düşük sonuçlar vermektedir. Yüzey sertliği deneyi ile basınç dayanımı sonuçları 
ilişkilendirildiğinde regresyon çizgisinde %96 oranında benzerlik olduğu ve normal betonlara 
kıyaslandığında daha yüksek oranda ilişki olduğu tespit edilmiştir [22, 23]. 
 
5.SONUÇ VE ÖNERİLER  

 
Bu çalışmada deneysel bulgulardan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 

- Bağlayıcı olarak polyester reçine oranının artması basınç dayanımını artırmıştır. Bunun sebebi reçine 
oranın artması ile birlikte reçinenin dolgu maddelerini (agrega, lastik tozu) daha iyi ıslatarak sarması 
ve böylece güçlü bir aderans oluşmasıdır. 

- %15 reçinenin kullanıldığı serilerde dolgu maddesiyle reçine arasında zayıf bir aderans 
gerçekleşmiştir. Öyle ki atık lastik oranının %20 olduğu gruplarda reçineyle dolgu maddeleri 
arasında segragasyon meydana gelmiştir ve P15/20 grubunda sertleşme olmadığından sonuç 
alınamamıştır. 

- 28 günlük basınç dayanım değerlerinde en yüksek basınç dayanım değeri, P25/0 kodlu numunede 
84.9 MPa değeri elde edilmiştir.  

- 28 günlük basınç dayanımları incelendiğinde %5, %12.5 ve %20 oranında lastik kullanımı 
durumunda, basınç dayanım değerleri kontrol numunesine göre sırasıyla %15, %50 ve %70 
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oranlarında azaldığı görülmüştür. Değerlerden de anlaşıldığı üzere lastik tozu kullanımı arttıkça 
basınç dayanım değerlerinde azalışlar meydana gelmiştir.  

- %20 reçine (polyester) oranı kullanımında iki farklı lastik tozu kullanılmış olup 0-4 mm elek çaplı 
lastik, 0-1 mm elek çaplı lastik tozlarına göre daha yüksek dayanımlar verdiği gözlemlenmiştir. 
Bunun sebebi reçinenin 0-4 mm elek çaplı lastiğin yüzeyini daha iyi sardığı ve dolgu maddeleri ile 
aderansı sağladığından ötürü olduğu sonucuna varılmıştır.  

- Basınç dayanımlarında 3, 7 ve 28 günlük sonuçlar alınmış olup gün geçtikçe polimerizasyondan 
dolayı dayanımlarda ciddi artışlar olmuştur. 28 günlük dayanımların 3 günlük dayanımlara göre 
yaklaşık %30-50 oranında arttığı gözlemlenmiştir. 

- Bütün gruplar incelendiği zaman atık lastik oranının %20 ve %12.5 olduğu gruplarda basınç 
dayanımı ciddi oranda azaldığı görülmüştür. Fakat %5 lastik tozu oranlı gruplarda büyük dayanım 
kayıpları görülmemiş buda ideal oranın %5’e yakın değerler olduğu sonucuna varılmıştır. 

- Bağlayıcı olarak polyester kullanılması ile üretilen polimer betonun yüzey sertliği deneyi ile basınç 
dayanımı sonuçları ilişkilendirildiğinde regresyon çizgisinde %96 oranında benzerlik olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
REFERANS 
 

[1]. Özden, A.Ç., 2010. Polimer betonların Donma Çözülme etkisine dayanıklılığı, Yüksek 
Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. 

[2]. Öztürk, M.,  2013. Polimer ile Modifiye Edilmiş Hafif Betonun Bazı Fiziksel ve Mekanik 
Özelliklerinin Araştırılması, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon. 

[3]. Pişkin, E., 2010. Polimer Beton Üretiminde Cam Tozu Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 
Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. 

[4]. Tsutura, T., 2001. Polimer Kimyası. Çev. Mehmet, M. Seç Yayın/Dağıtım, 210s,                            
İstanbul. 

[5]. Odian, G., 2004. Principles of Polymerization. A John Wıley & Sons, Inc. Publication,                                 
Fourth Edition, 812p, Canada. 

[6].  Kaya, F., 2005. Ana Hatlarıyla Plastikler ve Katkı Maddeleri. Birsen Yayınevi, 292s,                                                           
İstanbul. 

[7]. Vlack, L.H.V., 1990. Malzeme Bilimine Giriş. Çev. Recep, S. Birsen Yayınevi, 255s,                                                       
İstanbul. 

[8]. Kocataşkın, F., 1976. Yapı Mühendislerine Malzeme Bilimi. İstanbul Teknik                                                                                    
Üniversitesi Matbaası, 155s, İstanbul. 

[9]. Güngör, Y., 2003. Malzeme Bilgisi. Nesil matbaacılık, 172s, İstanbul. 
[10]. Saçak, M., 2002. Polimer Kimyası. Gazi Kitabevi, 475s, Ankara. 
[11]. Reshner, K., 2008. Scrap Tire Recycling: A Summary of Prevalent Disposal and                             

Recycling Methods. 
[12]. Li et Stubblefield, M.A., Gorrich, E., Eggers, J., Abodie, C., and Huang, B., 2004.                                                                                                       

Develapment Of Waste Tire Modified Concrete Cement and Concrete Reseorch                            
34,2283,2289 

[13]. Batır, B., 2002. Türkiye için Kullanılmış Lastik Yönetimi Araştırması, Yüksek Lisans                    
Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

[14]. Akın, M.H., 2017. Polimer Betonlarin Özelliklerinde Atik Lastik Kullaniminin Etkisi,                                              
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.  

[15]. TS EN 12390-3, 2003. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3: Deney                                       
Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 

[16]. TS EN 13791, 2010. Schmidt Yüzey Sertliği Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 
[17]. Yıldırım, A., 2007.  Öğütülmüş Fındık Kabuğunun Polipropilen Matrisli                                                     

Kompozitlerde Kullanılabilirliği, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü                               
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

[18]. Barbuta, M., Rujonu M., Nicuto A., 2016. Chorocterization Of Polymer Concrete With   
Different Wostes Additions Procedia Technology 22, 407-412. 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

287 
 

IMESET’17 

[19]. Barbuta, M., Diaconu, D., Serbanoiu, A.A., Barlacu, A., Timu, A., Gradinaru, C.M.,  
2017. Effects of Tire Wates on the Mechanical Properties of Concrete, Procedia   
Engineering 181, 346-350. 

[20]. Bulut, H.A., 2016. Elektronik Plastik Atık İçeren Polimer Betonların Mekanik 
Özellikleri, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  Erzurum. 

[21]. Ergün, A., Kürklü, G., 2005. Mevcut betonarme yapılarda beton dayanımının 
belirlenmesi, Deprem   Sempozyumu, Kocaeli. 

[22]. Karaman, K., Erçıkdı, B., Cihangir, F., Kesimal, A., 2011. Kayaçların Tek Eksenli Basınç 
Dayanımı Tahmininde Schmidt Çekici Yöntemlerinin İncelenmesi, Uluslararası 
Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara. 

[23]. Barbuta, M., Maria, H., 2008. Experimental Study on the Characteristics of Polymer 
Concrete With Epoxy Resin. 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

288 
 

IMESET’17 

Eye Tracking (Göz İzleme) Yöntemi İle Ürün Yerleştirmenin 
İncelenmesi: Apple ve Samsung Markalarının Karşılaştırılması 

                                                 
Talha BAYIR 

Öğr. Gör., Şırnak Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, Şırnak, 73000 
 

Nurcan YÜCEL 
Yrd. Doç., Fırat Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Elazığ, 23000 

 
Koray GÜNDÜZ 

         Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi, Elazığ, 23000 
 
Günümüzde işletmeler ürünlerini tanıtmak amacıyla tüketicileri yoğun olarak reklamlara maruz 
bırakmaktadır. Fakat reklamların yoğunluğu bir süre sonra tüketicileri duyarsızlaştırmaktadır. Bu 
sebeple işletmeler, reklamları tüketici nezdinde kabul görecek bir hale büründürecek çabalara 
girişmişlerdir. Tüketicilerin yakında takip ettikleri internet ve medya ortamlarında markalarını tanıtmak 
amacıyla sunulan ürün yerleştirmeler; ilgili markanın ürünlerini ve markalarını tüketicileri sıkmadan 
vurgulamaktadır. Son yıllarda ağırlıklı olarak dizi ve filmlerde ürün yerleştirme faaliyetlerinin 
kullanılmasıyla işletmeler, tüketicilerle iletişim kurmada ve farkındalık yaratmada avantaj 
sağlamaktadırlar.  
Öte yandan, Pazarlama çalışmalarına farklı bir bakış açısı getiren Nöropazarlama araştırmaları; 
tüketicilerin zihnindeki duygu ve düşüncelerini açığa çıkarmakta ve tüketicileri anlamada avantaj 
sağlamaktadır. Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemlerden birisi olan; Eye Tracking (Göz 
İzleme) cihazı, tüketicilere gösterilen görsel karşısında göz hareketlerinden elde edilen verileri ayrıntılı 
bir şekilde kaydederek analiz etme imkânı sağlamaktadır.  
Bu bilgiler ışığında çalışmada; Apple ve Samsung markalarına ait ürün yerleştirme görselleri 
katılımcılara gösterilecek ve ilgili katılımcıların mevcut görseller üzerindeki odaklanma sayıları, 
odaklanma süreleri ve ısı haritaları tespit edilecektir. Çalışma sonucunda; Eye Tracking (Göz İzleme) 
yöntemi ile elde edilen veriler toplanarak Samsun ve Apple markalarının ürün yerleştirmelerinin 
işlevsellikleri üzerine araştırma bulguları ve potansiyel çıkarımlar mevcut literatür ışığında 
karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Reklam, Ürün Yerleştirme, Nöropazarlama Araştırmaları, Göz İzleme Yöntemi 
(Eye Tracking). 
 

Review of Product Placement with Eye Tracking Method: 
Comparing Apple and Samsung Brands 

Abstract 
Consumers are mainly exposed to advertisements in order to promote their products recently. However, 
the intensity of the ads makes the consumers insensitive after a while. For this reason, enterprises have 
struggled to make advertisements acceptable to consumers. Product placements are presented in order 
to promote their brands in internet and media environments that consumers follow closely; consumers 
frequently emphasize the products and brands of the relevant brand. In recent years, with the use of 
product placement activities mainly in series and films, businesses have an advantage in communicating 
with consumers and creating awareness. 
On the other hand, neuromarketing research, which brings a different perspective to marketing studies; 
it empowers consumers' feelings and thoughts in their minds and gives consumers an advantage in the 
sense. One of the methods used in neuromarketing studies; the Eye Tracking device allows to record 
and analyze the data obtained from the eye movements in detail against the visual displayed to the 
consumers. 
Within the scope of this information; Product placement of images for Apple and Samsung brands will 
be displayed and the participants' to be determined their focus counts, focus time and heat maps on the 
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current visuals areas. In the results of study; the data obtained by Eye Tracking method will be collected 
and the research findings and potential implications on the functionalities of Samsung and Apple brand 
product placements will be presented comparatively in the current literature. 
 
Key Words: Advertisement, Product Placement, Neuromarketing Research, Eye Tracking Method. 
 

Giriş 

Üreticiler tüketicilerin ürün hakkındaki tutumlarını göz önüne alarak ürünlerini pazara sunarken 
tüketicilerin olumlu ve olumsuz düşüncelerini dikkate alarak sunmaktadır (Baş ve Tüzün, 2014: 218). 
Günümüzde pazarlama faaliyetleri kapsamındaki ürün yerleştirme uygulamalarıyla sıkça 
karşılaşılmasının sebeplerinden biriside bundandır. Ürün yerleştirme; belirli bir ücret karşılığında medya 
ortamındaki içeriklere ürün ile içerik arasında entegrasyon sağlanacak biçimde markaların içeriğe 
yerleştirilmesi sonucunda tüketicilerde bir satın alma davranışı oluşturulması şeklinde tanımlanmaktadır 
(Sarı, 2016: 86). Medya ortamının geniş tüketici kitlesine ulaşabilmesi üreticilerin ürünlerini tüketiciye 
sunması ve farkındalık oluşturması bakımından önemli bir araç olarak görülmektedir.  
Ürün yerleştirme sayesinde olayın doğal bütünlüğünü bozmayacak bir şekilde tüketiciler tarafından 
beğenilen dizi, film ve reklam gibi yapıların belirli sahnelerine konumlandırma sağlanmaktadır. Ürün 
yerleştirme uygulamalarının üç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalara bakıldığında 
ekrana yerleştirme (Screen Placement), senaryoya yerleştirme (Script Placement) ve olay örgüsüne 
yerleştirme (Plot Placement) şeklinde üç farklı şekilde ürün yerleştirme yapılmaktadır. Olay örgüsüne 
yerleştirme (Plot Placement); markanın filmin olay örgüsü içine bir parçası gibi entegre edilmesi ve 
yapının içindeki karakterlerin inşasında önemli yer almaktadır. Bu şekilde olay örgüsüne ürün 
yerleştirmesi görsel ve sözlü içeriklerin birleşmesiyle oluşturulmaktadır (Gürel ve Alem, 2006: 3-4). Bu 
çalışmada kapsamında değerlendirilecek olan; Apple ve Samsung markasına ilişkin ürün yerleştirme 
karşılaştırmaları “olay örgüsü” türüne girmektedirler. 
Çavuşoğlu, vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada Asmalı Konak Hayat filmi içerisindeki ürün 
yerleştirmeleri tespit edilip ele alınmış olup tüketicilere ürün yerleştirmenin fark ettirilmeden 
konumlandırılması gerektiği için bu ürün yerleştirmelerinin başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Yazıcı (2017)’e tarafından yapılan araştırmada reklam ajansları kapsamında temellendirilmiş olup 
çalışmada derinlemesine görüşme metoduyla toplanan veriler daha sonra NVivo veri analizi programı 
ile değerlendirilmeye alınmış olmakta ve çalışma sonucunda Türkiye’de ürün yerleştirme 
uygulamasının önünde bir takım engeller olduğu tespit edilmiş ve ürün yerleştirmenin reklamcılık 
sektöründe önemli bir yer alacağı belirtilmiştir. Kırcova ve Köse (2017) tarafından ürün yerleştirmeye 
yönelik genç tüketicilerin tutumlarının incelendiği araştırmada nitel veri kullanılarak verileri içerik 
analizi ve betimsel analiz yöntemiyle incelenen veriler dört ayrı başlık altında(ürün yerleştirmenin 
hissettirdikleri, ürün yerleştirme etkisi, etik ve satın almaya dair görüşler) şeklinde incelenmiş sonuç 
olarak ürün yerleştirme hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerin olduğu ve ürün yerleştirmenin aşırı 
olmadığı süre içinde rahatsızlık duymadıkları ortaya konuşmuştur. Literatür genel hatlarıyla 
incelendiğinde çalışmaların ağrıklı olarak gelenksel araştırma yöntemlerine (anket, içerik analizi vb.) 
dayalı olarak gerçekleştirildiği görülmektedir.  
Araştırma kapsamında kullanılacak olan nöropazarlama araştırma yöntemlerinden biri olan Göz İzleme 
(Eye tracking) yöntemi; kişilerin bir görsel karşısında göz hareketlerinin takip edilip görselde nereye ve 
ne kadar süre odaklandığı konusunda bilgi almamızı sağlayan bir cihaz olarak tanımlanmaktadır (Baş 
ve Tüzün, 2014: 221-222). Tüketicilerin gözlerinin hedef objede veya uyaranda nereye odaklandığını 
tespit eden bir cihaz olan eye tracking gözbebeği hareketlerinin ve büyüyüp küçülme düzeyleri 
kaydedilmektedir. Daha sonra özel yazılımlar vasıtasıyla verileri görselleştirerek kullanıcılara veriler 
sunmaktadır (Girişken, 2015; Batı ve Erdem, 2015). 
Bu araştırmada; Apple ve Samsung markalarının ürün yerleştirmelerinin katılımcı nezdinde işlevselliği, 
eyetracking yöntemi vasıtasıyla ölçümlenecektir. Böylelikle katılımcıların Apple ve Samsung 
markalarının ürün yerleştirme dair elde edilen veriler toplanarak, yorumlanacak ve potansiyel çıkarımlar 
mevcut literatür ışığında karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
Metodoloji  
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Araştırmanın Amacı 
Araştırma kapsamında Apple ve Samsung markalarının ürün yerleştirmelerine dair görseller üzerine bir 
değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede markalara dair ürün yerleştirmelerin işlevsellik 
düzeylerinin tespiti hedeflenmektedir. Araştırmanın uygulama aşamasında yeni nesil nöropazarlama 
araştırma yöntemlerinden eyetracking uygulanarak mevcut araştırmalara farklı bir bakış açısı getirmek 
ve literatürde ilgili yöntemin uygulanabiliriliğini attırmak amaçlanmıştır. 
 
Araştırmanın Örneklemi 
Nielsen (1996)’e göre eyetracking yöntemi ile yapılan araştırmalarda katılımcı sayısının 15 olması 
yeterli görülmüştür. Bu bilgiler ışığında örneklem grubunu Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakütesinde öğrenim gören 32 katılımcı oluşturmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenen 
katılımcıların 26‘si kadınlardan, 6’sı ise erkeklerden oluşturmaktadır. 
 
Araştırmanın Yöntemi  
Araştırma kapsamında, 32 gönüllü katılımcıya Apple ve Samsung markalarının ürün yerleştirmelerine 
dair görseller 5 saniye boyunca gösterilerecek ve veriler Tobii Pro X2-60 eyetracking cihazı vasıtasıyla 
ölçümlenecektir. Böylelikle katılımcıların Apple ve Samsung markalarının ürün yerleştirme görsellerine 
dair odaklanma sayıları, odaklanma bölgeleri ve ısı haritaları ortaya konacaktır. Literatür 
incelendiğinde; ürün yerleştirmelerine dair araştırmaların ağırlıklı olarak geleneksel araştırma 
yöntemleriyle yapıldığı gözlemlenmiştir. Öztürk ve Okumuş (2013), Başgöze ve Kazancı (2014), Sarı 
(2016) ve Mazıcı vd. (2017) tarafından yapılan ürün yerleştirme analizlerinde içerik analizi ve anket 
yöntemlerinden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan eyetracking yöntemi ile mevcut uygulamalara 
farklı bir bakış açısı getirmek ve ilgili yöntemin uygulanabiliriliğini attırmak amaçlanmıştır. Araştırma 
sonunda; eyetracking yöntemi ile elde edilen veriler toplanarak Apple ve Samsung markalarının ürün 
yerleştirmeleri üzerine araştırma bulguları ve potansiyel çıkarımlar mevcut literatür ışığında 
karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
 
Bulgular ve Tartışma 
Apple ve Samsung markalarının ürün yerleştirmelerine dair odaklanma ısı haritalarında Şekil 1 ve Şekil 
2’de gösterildiği üzere; kırmızı bölgeler en çok odaklanılan, sarı ve yesil bölgeler daha az odaklanılan 
alanları, renklendirilmemiş bölgeler ise hemen hemen hiç odaklanılmayan alanları göstermektedir.  
Araştırma kapsamında, Şekil 1’de gösterilen Apple markasının ürün yerleştirmesi görseli odaklanma 
noktaları dikkate alınarak incelendiginde; görseldeki insan silüetinin, Apple markasına ait logoya 
nazaran daha çok dikkat çektiği gözlemlenmiştir. Ürün yerleştirme yoluyla tüketicilerin zihninde yer 
edinmeyi amaçlayan Apple markasının logo ve arka plan ürününün ise daha az dikkat çektiği tespit 
edilmiştir. 
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Şekil 1: Apple 
Odaklanma Isı Haritası 

Şekil 2’de gösterilen Samsung markasının ürün yerleştirmesi görseli ise yine odaklanma noktaları 
dikkate alınarak incelendiginde; görseldeki ürünün logosunun mevcut görseldeki en yüksek dikkate 
sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ürün yerleştirme yoluyla tüketicilerin zihninde yer edinmeyi amaçlayan 
Samsung markasının bu açıdan Apple markasına nazaran daha iyi bir ürün yerleştirme/konumlandırma 
sağladığı söylenebilmektedir. 
 

 
Şekil 2: Samsung Odaklanma Isı Haritası 

Odaklanma sayıları dikkate alınarak yapılan incelemelerde; benzer şekilde Samsung markasına ait ürün 
yerleştirme görselinin, Apple markasının ürün yerleştirme görseline oranla daha çok bakış aldığı 
görülmüştür. Odaklanılan bölgelere göre bir değerlendirme yapıldığında ise; katılımcıların Samsung ve 
Apple markalarının ürün yerleştirme görsellerine bakışlarının 2 farklı bölgeye ayrıldığı ve farklı 
odaklanma oranlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Apple markasını insan silüeti (%100) 
ve arka plandaki Apple marka mönitörü (%56) oluştururken; Samsung markasının ise mevcut logonun 
bulduğu ürün (%100) ve diğer (%38) olarak adlandırabileceğimiz bölgelerden oluştuğu 
gözlemlenmiştir. 
 
Sonuç ve Öneriler 
Eyetracking cihazı vasıtasıyla odaklanma sayıları, odaklanma bölgeleri ve ısı haritaları dikkate alınarak 
yapılan değerlendirmede; Apple markasının ürün yerleştirme görselindeki insan silüetinin, Samsung 
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markasının ürün yerleştirme görselinde ise mevcut ürünün logosunun en yüksek dikkati çektiği yani 
daha fazla odaklanma aldığı gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Apple ve Samsung markalarının ürün 
yerleştirme görsellerinden elde edilen veriler karşılaştırıldığında; Apple markasına ait logonun dikkat 
çekmediği ve daha dağınık bir odaklanma söz konusuyken, Samsung markasına ait logo en çok dikkati 
çeken ve daha derli toplu bir odaklanmaya sahiptir. Şekil 3’te Apple ve Samsung markalarının ürün 
yerleştirmelerine dair daha detaylı bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu kapsamda (-): negatif yani olumsuz, 
(+): pozitif yani olumlu olarak yorumlanması gerekmektedir.  
 

 
Karşılaştırılan 

Konular 

 
Apple Markası 

 
Samsung Markası 

Odaklanma Isı Haritaları Logoya yoğunlaşma oranı (-)  Logoya yoğunlaşma oranı (+) 
Odaklanma Sayıları  Logoya odaklanma sayıları (-) Logoya odaklanma sayıları (+) 
Odaklanma Bölgeleri Dağınık odaklanma bölgeleri (+) Dağınık odaklanma bölgeleri (-) 
Ürün Yerleştirme Sayısı Birden fazla ürün yerleştirmenin 

yarattığı dezavantaj (+) 
Birden fazla ürün yerleştirmenin  

yarattığı dezavantaj (-) 
İnsan Silüeti Kullanımı İnsan silüetinin yarattığı  

dezavantaj (+) 
İnsan silüetinin yarattığı 

dezavantaj (-) 
Dikkat  Dağınık dikkat (+) Dağınık dikkat (-) 

Şekil 3: Apple Markasının Ürün Yerleştime ile Samsung Markasının Ürün Yerleştirmesinin 
Karşılaştırılması 

Apple ve Samsung markalarının ürün yerleştirmene ilişkin daha farklı mecralarda (film, video, web 
sitesi, sosyal medya vb.), farklı yöntemlerin kombinasyonuyla ve daha geniş katılımlı ürün yerleştirme 
analizlerinin yapılması faydalı olacaktır. Üürn yerleştirmesi sunan diğer markalar için de benzer bir 
model dâhilinde ürün yerleştirme analizlerinin yapılarak ilgili markaların daha işlevsel bir hale 
ulaştırılması için araştırmaların sürdürülmesi gerekmektedir. 
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ÖZET  

Dünyada 1980’li yıllardan itibaren yaşanan küreselleşme hareketleri, sürekli değişim ve yapısal 
dönüşüm çağını esas kılarak, etrafımızda yaşadığımız değişimleri fırsatlara çevirebilme gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, özellikleri itibariyle dönüştürücü liderlik kavramı örgütlerde önem 
kazanmıştır. Dönüştürücü liderler, çalışmış olduğu kurumların sahip olduğu özellikleri değerlendirerek 
fırsata dönüştürebilen, güçlü bir misyon oluşturabilen ve bu anlamda entropi faktörünün ortaya 
çıkmasını engellemeyi başarabilen kişiler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Dönüştürücü liderlik 
özelliğine sahip örgütlerde “swot analizi” uygulanarak, örgütün sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler 
dikkate alınarak, tehditler fırsatlara dönüştürülebilmektedir. Dolayısıyla örgütlerde yönetsel etik 
faktörünü etkili bir şekilde uygulayabilmek ve çalışanların zihninde olumlu bir izlenim bırakabilmek, 
dönüştürücü liderlik ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle örgütlerin varlığını sürdürmek ve değerini 
artırabilmek için dönüştürücü liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada, dönüştürücü liderlerin 
yönetsel etik açısından değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında yapılan çalışmanın 
evrenini, Elazığ’da yarı kamusal mal ve hizmet niteliğindeki sağlık hizmetlerini sunan Elazığ Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. İlgili çalışmanın 
örneklemi ise belirtilen hastanelerin çeşitli idari birimlerinde çalışan personellerden oluşmaktadır. 162 
personelin katılımıyla yapılan araştırmada; idealize edilmiş etki, esinsel motivasyon, entelektüel uyarma 
ve bireysel destek olarak toplam 4 faktör elde edilmiştir. Ayrıca dönüştürücü liderlerin çalışanlar ve 
çalışanların başarıları üzerinde önemli düzeyde bir etkiye sahip oldukları sonucuna varılmıştır.    

 
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Dönüştürücü liderlik, Etik, Yönetsel Etik  
 

A Research on The Evaluation of Administrative Ethical 
Behaviours by Transformational Leaders: The Example of Fırat 

University Hospital and Training and Research Hospital in Elazig 
 
ABSTRACT 

The globalization process that has started since 1980s have unveiled the necessity of taking the 
advantage of global changes we have seen around, by taking the basis as a state of flux and structural 
transformation. In this context, transformational leadership concept has been becoming more of an issue 
with in organizations. Transformational leaders are the people who are able to make a use of opportunity 
of the organizations’ characteristics that they serve to build a robustmission, to knock entropy factor 
out. The organizations that have transformational leadership characteristic can implement ‘swot 
analysis’ and so that threats can be easily turned into opportunities in deference to strengthes and 
weaknesses. Accordingly, the need for those leaders in order to continue the organizations’ existence 
and to increase values. In this study, it is aimed to examine transformational leaders in the aspect of 
administrative ethic. The study framework is formed by employees of Training and Research Hospital 
in Elazıg and Fırat University Hospital, which are semi-public goods and services. The sample of this 
study comprises of staffs in those hospitals who are working in different administrative units. In the 
research conducted with the participation of 162 personnel; four factors were obtained as idealized 
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influence, motivational inspiration, intellectual stimulation, indivicual support. It has been also found 
significant influence of transformational leaders on success of employees and employees.  

  
Keywords: Leadership, Transformational Leadership, Ethic, Administrative Ethic 
 
1. GİRİŞ 
 

Dünyada, her geçen gün yaşanan değişim ve dönüşüm hareketlerinin bir sonucu olarak kurumlar 
arası rekabet, sürekli artış göstermektedir. Bu süreçte kurumların amacı ise etkin ve verimli sonuçlar 
elde edip, sahip oldukları misyon dahilinde yol alarak var oldukları pazarda devamlılıklarını 
koruyabilmektir. Kurumların amaçlarına ulaşmaları etkili stratejiler oluşturarak, rakip kurumlardan 
ayrılan yönlerini ortaya çıkarabilmeleri ve bunu hedef kitleye rasyonel bir şekilde aktarabilmeleri ile 
mümkün olabilmektedir. Söz konusu bu aktarım, etik tutumların var olduğu bir kurumda mümkün 
olabilmektedir. Etik ortamın rasyonel bir şekilde oluşturulması ve değerlerinin belirlenmesi de karar ve 
eylemlere öncülük sağlamaktadır. Bu nedenledir ki her geçen gün etik ve etik davranışlara ilişkin 
hassasiyet artmaktadır. Etik ve etik davranışlara ilişkin hassasiyet artarken öte yandan dönüştürücü 
liderlik tarzı da, her geçen gün önem kazanan ve tartışılan konular arasında ön plana çıkmaktadır. Bu 
süreçte dönüştürücü liderler, örgütlerde dönüşüm kavramını uygulamakta ve kurumlarda yenilikler 
yaratarak ilgili kurumların verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple her geçen gün 
kurumlarda, dönüştürücü liderlere atfedilen önem artmaktadır. Diğer yandan kurumlarda yönetsel etik 
algısının oluşturulmasında, sergilenen verimli bir liderlik tarzının büyük bir öneme sahip olduğu 
söylenebilir. Bu süreçte örgütlerde yönetsel etik algısının farkına varılması, gerekli düzenlemelerin 
yapılarak, bu algının çalışanlara etkin bir şekilde sunulmasında en uygun liderlik olan dönüştürücü 
liderliğin, yönetsel etik algısının oluşturulmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu suretle 
oluşturulacak etkin bir misyon ile kurumlara, daha rasyonel bir vizyon kazandırılması da mümkün hale 
gelebilecektir.   

Yukarıda yapılan değerlendirme bağlamında çalışmada, dönüştürücü liderlerin yönetsel etik 
davranışları çeşitli açılardan değerlendirilecektir. Kurumların yönetsel etik algısını çalışanlarına verimli 
bir şekilde kazandırabilmeleri amacıyla dönüştürücü liderlerin davranışsal, yaratıcılık, sorumluluk, 
danışmanlık ve güçlendirme gibi özelliklerinin, yönetsel etik algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi, bu 
araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında Elazığ Eğitim ve Araştırma ile Fırat 
Üniversitesi Hastanelerinin idari birimlerinde çalışan 162 personelden anket yöntemi ile elde edilen 
verilerle dönüştürücü liderlerinin yönetsel etik davranışları çeşitli açılardan analiz edilerek gerekli 
incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda dönüştürücü liderlerin sahip oldukları özelliklere, 
etik bir ortamın gerekliliğine ve etik dışı davranışların oluşmasında etkili olan faktörlere değinilmiştir.  
 
2. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ve YÖNETSEL ETİK 
 

Liderlik kavramı, belirli insan topluluğunu bir amaç kapsamında toplayabilme ve 
yönlendirebilme olarak ifade edilirken, süreç olarak liderlik ise belirli bir grubu ortak amaç dâhilinde 
harekete geçirebilmek için farklı güç tabanından yararlanma çabası olarak tanımlanmıştır (Eren, 
2011:465; Dicleli, 2007:201). Liderlik, kalıtımsal olmamakla birlikte beceriler ve yetenekler ile teşhis 
edilebilirken, kaçınılmaz olarak hedef kitlenin düşünce ve eylemlerini etkilemek üzere kullanılmasını 
da gerekli kılmaktadır (Kouzes ve Posner, 2007:23; Akt. Tüzel, 1999:68). Bu niteliklerin yanı sıra 
liderlik, gerekli özelliklere sahip bir bireyin örgüt ya da grubu amaçlarına ulaşabilmesi için istenilen 
yönde etkileyebilmesi iken, etkili liderlik sisteminin, sahip olunan hedef kitlenin net değerlere riayet 
etme kapasiteleri ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneği ile sağlanılıp oluşturulacağı şeklinde ifade 
edilmiştir (Çetin, 2008:22; Ross, 2000:43).   

Liderler, örgütlerde yeni takımların oluşmasını sağlamalarının yanı sıra çeşitli sebeplerden dolayı 
dağılma noktasına gelmiş grupların, birlikte çalışmaları adına aralarında uyum sürecini oluşturan 
kişilerdir. Dolayısıyla lider, örgütlerde geleceği şekillendirip ve dönüştürücü amaçlara ulaşma kolaylığı 
sağlamakla mükelleftir (Kapusuz, 2015: 6). Bu nedenle örgütün amaçlarına ulaşma sürecinde 
çalışanların, uyumlu ve takım halinde çalışmaları ve tüm bunların oluşması için gerekli olan dönüşüm 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

296 
 

IMESET’17 

sürecinin etkili bir şekilde oluşturulabilmesi hususunda dönüştürü liderler örgütler açısından kilit bir rol 
üstlenmektedirler.  

Dönüşüm, örgüt ya da gruplarda var olan herhangi bir şeyi kişisel bilgi, yetenek vb. özelliklerine 
göre mevcut durumlarından farklı bir duruma getirme olarak tanımlanırken, dönüştürücü lider, grubun 
ve örgütün kendisini ifade edebilmesi için güven duygusunu aşılayarak, grubu veya örgütü başarıya ve 
büyümeye yönlendirerek, kendilerini daha kolay ifade edebilecekleri ortamı oluşturmaktadır (Koçel, 
2001:510; Tengilimoğlu, 2005:5). Dönüştürücü liderlik, çalışanların belirli bir vizyonu benimsemelerini 
sağlayan, mevcut vizyona katkıda bulunabilmeleri için belirli misyonlar veren ve kurumda belirli 
değişiklikler yaparak onları mevcut durumda yaptıklarından çok daha fazlasını yapabileceklerine 
inandıran liderlik tarzıdır. Dönüştürücü liderlik yaklaşımında lider, işgörenlerin ihtiyaçlarını, inançlarını 
ve sahip oldukları değer yargılarını değiştiren bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Aksaraylı, 
2015:110). Dönüştürücü liderlik teorisi geliştirilirken değerlere, bireylerde amaçlara bağlılık 
oluşturmaya, duygulara ve güvene vurgu yapıldığı görülmüş ve bu sayede. dönüştürücü liderlerin, 
bireyler üzerinde ilgi oluşturarak başarılarına ve kariyer gelişimlerine katkı sağladıkları ifade edilmiştir 
(Morçin ve Çarıkçı, 2016: 99-100).  

Yukarıdaki kavramlardanda da anlaşıldığı üzere dönüştürücü liderlik için bir takım özelliklerin 
var olması kaçınılmazdır. Bu bağlamda dönüştürücü liderlik, dört temel bileşen/özellik dikkate alınarak 
incelenmektedir. (Akbolat vd., 2013: 37; Avolio vd., 2004: 953; Bolat ve Seymen, 2003:67-68; Kaygın 
ve Güllüce, 2012: 267). 

a-) İdealize Edilmiş Etki (Karizma): Dönüştürücü lider, bireylerin sorunlarını çözme ile ilgili 
olarak, kritik sorunlar için yenilikçi çözümler önerir. Bireylerin güvenini ve saygısını kazanarak onların 
sorunları için rasyonel ve yenilikçi çözümler üretir. Liderler aynı zamanda müzakere ve ikna etme 
yeteneği ile teknik konularda uzmanlığa sahiptir. 

b-) Entelektüel Özendirme/Cesaretlendirme: Dönüştürücü liderler, bireylerin hayallerini yeniden 
şekillendirir, inançlarını sorgulattırır, değerlere ilişkin farkındalığın artmasını sağlar. 

c-) İlham Verme: Lider, herhangi bir konuda bir vizyon ve izlenecek yolu belirler. Bireyleri 
amaçlar doğrultusunda motive edici ve ilham verici davranışlarda bulunur. Bu davranışlar ile bireyleri 
örgütün vizyonu ve amaçları doğrultusunda belirlemiş olduğu yolda harekete geçirir.  

d-) Bireysel Destek: Bireylere kişisel ilgi göstererek onlara önemli olduklarını hissetirmeyi 
amaçlayan bu boyutta, bireyleri kısmen yönlendirme ve danışmanlık etme, geri-bildirim sağlayarak 
örgütün misyon ve vizyonu çerçevesinde onların mevcut ihtiyaçlarını karşılama ile ilgilidir. 

Etik, bir kişinin davranışlarının başka kişiler üzerindeki etkisini inceleyen, bu davranışların doğru 
ve yanlış olduğunu belirleyen standartlardır. Başka bir ifade ile etik, neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
belirleme konusundaki değer sistemi olup, kişiden kişiye toplumdan topluma değişebilen ahlaki 
davranışlardır (Sayıner, 2005:13; Sayımer ve Yayınoğlu, 2007:27). Yönetsel etik ise yönetsel kararların 
verilmesinde yöneticilere yol gösteren, herkes için en uygun olacak kararların verilmesini ve verilen 
kararların evrensel değerleri kapsamasını sağlayan davranış ilkeleridir (Aydın, 2002: 4). 

Bu tanımlardan hareketle, örgütlere uyarlanacak olan yeni bir sistemin veya uygulama sürecinin, 
yukarıda açıklanan kavramlardan bağımsız olmayacağını belirtmek mümkündür. Bu nedenle yeni bir 
sistemi veya uygulamayı örgüte uyarlayabilmek için ilk olarak dönüşüm sürecini ve bu dönüşüm 
sürecinin etik kurallara uygunluğunu belirlememiz gerekmektedir. Etik kurallara ilişkin uygunluk 
belirlendikten sonra, astlara uyarlanacak olan sistemi benimsetebilmek konusunda dönüştürücü liderler 
ve onlara bağlı olarak çalışan yöneticilerin rotalarını belirleyen yönetsel etik de bu hususta etkin bir rol 
üstlenmektedir. Dolayısıyla yönetsel etik davranışlarının dışına çıkılmaması, örgütlerde önemli bir 
başarı anahtarı olarak gösterilebilir. Ancak önlemlere rağmen örgütlerde etik dışı davranışların oluşması 
kaçınılmaz olabilmekte ve çıkar çatışmaları, gizlilik faktörü gibi mevcut eğilimler ile yapılan işe ilişkin 
baskılar, örgütlerde etik dışı davranışların oluşmasına neden olabilmektedir (Kapusuz, 2015: 20-21). 

 
3. METODOLOJİ 
 

Bu çalışmanın amacı, dönüştürücü liderlerin yönetsel etik davranışlarının değerlendirilmesini 
analiz etmektir. Söz konusu amaç kapsamında yapılmış anket araştırmasının evrenini, Elazığ Eğitim ve 
Araştırma ve Fırat Üniversitesi Hastanelerinin idari birimlerinde çalışan personel oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi ise ilgili hastanelerde çalışan 240 idari personelden oluşmaktadır. Ancak ankete 
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katılmak istemeyen çalışanlardan dolayı ilgili anket, 162 kişiye uygulanmıştır. Elazığ Eğitim ve 
Araştırma ve Fırat Üniversitesi Hastanelerinin idari birimlerinde çalışan 162 personelin katılımıyla 
gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler, SPSS 22.0 for Windows paket 
programı ile araştırma amaçları doğrultusunda çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. 

 
 Güvenilirlik Analizi, Araştırmanın Bulguları ve Faktör Analizi 
 

Sağlık kurumlarında görevli idari birim çalışanlarından mesul dönüştürücü liderlerin yönetsel etik 
davranışlarının değerlendirilmesini ölçmeye yönelik kullanılan 24 değişkenli (N of Items = 24) Likert 
tipi ölçeğin güvenilirliği, Cronbach’s Alpha yöntemi ile ölçülmüştür. Analiz sonucunda, ölçeğe ilişkin 
algıların Alpha katsayısı 0,959 olarak saptanmıştır§§§§§§§§§§§ 

 
Tablo 1: Ankette Yer Alan İfadelerin Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapmaları 

1. Kesinlikle Katılıyorum 
2. Katılıyorum 
3. Kararsızım 

4. Katılmıyorum 
5. Kesinlikle Katılmıyorum N

: 
K

işi Sayısı 

     
S

td. 
Sapma 

Orta
lama 

1. Kendisi için önemli inanç ve etik değerler hakkında şevkle 
konuşur. 

 
2 8 

 
4 

 
7 

 
1 

 

2
240 
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4 

 
2 1 5 8 4 8 0 5 8 

  

2.Hizmet ettiği birim çalışanlarının kendilerini iyi 
hissetmelerini sağlar. 

 
8 3 

 
0 

 
8 

 
3 

 

2
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3 
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3.Verdiği yönergelerde etik ve ahlaki değerleri gözetir.  
8 7 
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0 

 

2
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1,16
3 

 
9 6 1 4 2 3 0 5 2 

  

4. Yönergeleri saygıyla karşılanır.  
5 5 

 
9 

 
4 

 

 
 

2
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1,08
4 

 
1 6 0 1 4 1 6 6 

  

5.Astlarını yönlendirmede, makamından kaynaklanan 
yetkinin yanında etik davranışları da etkilidir. 

 
1 9 

 
 

2 
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3 
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6.Lider olarak, astları için bir modeldir.  
3 7 
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7.Liderleri ile birlikte çalışmak astları için gurur kaynağıdır.  
3 

 
1 
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8.Çalışanların etik ihlallerinde gelecekle ilgili olumsuz 
durumları görmesini sağlar. 
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9.Çalışanların hedeflerine ulaşacaklarına inanır ve inancını 
onlara hissettirir. 
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10.Gelecekte varmak istenilen hedef için oluşturulan 
kurallar astları tarafından inançla takip edilir. 

 
6 7 

 
7 

 
0 

 
2 

 

2
660 

1,16
9 

 
6 0 5 2 2 8 8 5 4 

  

11.Etik kurallara uygun olarak semboller ve sloganlar 
kullanılarak güçlü bir ortak amaç oluşturabilir. 
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12.Grup içerisinde üstlenilen rollerin çok önemli olduğu 
konusunda çalışanları ikna edebilir. 
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13.Yönetiminde bulunan çalışanlara ilham verebilme 
becerileri yüksektir. 
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14.Astlarını alışkanlık oluşturan davranış kalıpları üzerinde 
sorgulamaya yönlendirir. 
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15.Çalışanların işlerin şu anki yapılış biçimi ve problemleri 
hakkında yeni bakış açılarına ve bilgi sahibi olmalarına imkân verir. 
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§§§§§§§§§§§ Alfa değeri 0 ile 1 arasında değer almakta olup, test sonuçlarının anlamlı olabilmesi için 

söz konusu değerin 0.70 ve üzerinde olması gerekir. Yanı sıra ilgili anket, Mehmet Murat Sazak adlı 
yazarın, 2012 yılında hazırlamış olduğu "Dönüştürücü Liderlik Algısının Örgütsel Stres Üzerine Etkisi; 
Emniyet Müdürlüklerinde Bir Uygulama" isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak oluşturulmuştur.  
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16.Çalışanlarını kurum ile ilgili değerleri sorgulama 
konusunda teşvik eder. 
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17.Çalışanların, çalışma ortamında oluşan farklılıklar 
konusunda görüşlerini kolay ifade etmesine imkân verir. 
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18.Astlarının entelektüel yeteneklerini ortaya koyabilmeleri 
için uygun ortam oluşturur. 
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19. Astlarını "yaratıcılık" konusunda cesaretlendirir.  
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20. Astlarını bire bir gözlemleyebilmek için çaba sarf eder.  
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21. Astlarının kişisel özelliklerini ve farklılıklarını, dikkate 
alır. 
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22. Astlarının gereksinimlerini ve yeteneklerini dikkate alır.  
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23. Astlarına başkalarının gereksinim ve yeteneklerini de 
nasıl belirleyeceklerini öğretir. 
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24. Astlarının güçlü yönlerini keşfederek onları bu yönlerini 
geliştirmeleri için yönlendirir. 
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Tablo 1’de, katılımcıların kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtların frekans 

dağılımlarına yer verilmiş olup, genel olarak çalışanların dönüştürücü liderler ile ilgili hususlara 
ilişkin eğilimleri hakkında yorum yapılmasına imkan tanımaktadır.  

Dönüştürücü liderlerin yönetsel etik davranışlarının çeşitli açılardan değerlendirilmesini ölçmeye 
yönelik ölçekten elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Uygulanan faktör analizi sonucunda 
ölçeğe ait faktörler bulunmuştur. Faktör analizi öncesinde 24 alt bileşenden oluşan ölçeğin öncelikle 
faktör analizine uygunluğu kontrol edilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0,934 olarak 
bulunmuştur. Toplanan verilere temel bileşenler yöntemi ile Varimax dönüştürmesine göre faktör 
analizi yapılmıştır. Elde edilen 4 faktör, toplam varyansın % 66,688’ini açıklamaktadır. Her bir faktörün 
güvenilirlik değeri ve açıkladığı varyans ile yüklenme değeri Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  

Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları 
 
 
 
 

 
Faktör 

Yükleri 

 
Açıklanan 

Varyans 

 
Al

pha 

İdealize Edilmiş Etki  52,089 0,9
39 

Astlarının güçlü yönlerini keşfederek onları bu yönlerini geliştirmeleri için 
yönlendirir. 

0,789  
 

 

Astlarının gereksinimlerini ve yeteneklerini dikkate alır. 0,760 
 

 
 

 

Astlarına başkalarının gereksinim ve yeteneklerini de nasıl belirleyeceklerini 
öğretir. 

0,757 
 
 

 
 

 

Astlarını bire bir gözlemleyebilmek için çaba sarf eder.  
0,740 
 

 
 

 

Astlarını yönlendirmede, makamından kaynaklanan yetkinin yanında etik 
davranışları da etkilidir. 

 
0,747 
 

 
 

 

Astlarını "yaratıcılık" konusunda cesaretlendirir.  
0,696 
 

 
 

 

Astlarının kişisel özelliklerini ve farklılıklarını, dikkate alır. 0,689   

Astlarının entelektüel yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için uygun ortam 
oluşturur. 

0,677   

Çalışanların, çalışma ortamında oluşan farklılıklar konusunda görüşlerini 
kolay ifade etmesine imkân verir. 

0,618   

Yönetiminde bulunan çalışanlara ilham verebilme becerileri yüksektir. 0,514   



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 

299 
 

IMESET’17 

Esinsel Motivasyon  5,751 0,8
56 

Çalışanların etik ihlallerinde gelecekle ilgili olumsuz durumları görmesini 
sağlar. 

0,731 
 

 
 

 

Liderleri ile birlikte çalışmak astları için gurur kaynağıdır.  
0,660 

 
 

 

Çalışanlarını kurum ile ilgili değerleri sorgulama konusunda teşvik eder.  
0,595 
 

 
 

 

Astlarını alışkanlık oluşturan davranış kalıpları üzerinde sorgulamaya 
yönlendirir. 

 
0,591 

 
 

 

Grup içerisinde üstlenilen rollerin çok önemli olduğu konusunda çalışanları 
ikna edebilir. 

 
0,578 
 

 
 

 

Çalışanların işlerin şu anki yapılış biçimi ve problemleri hakkında yeni bakış 
açılarına ve bilgi sahibi olmalarına imkân verir. 

0,563   

Entelektüel Uyarma  4,565 0,8
86 

Gelecekte varmak istenilen hedef için oluşturulan kurallar astları tarafından 
inançla takip edilir. 

 
0,785 

 
 

 

Etik kurallara uygun olarak semboller ve sloganlar kullanılarak güçlü bir ortak 
amaç oluşturabilir. 

0,707   

 
Çalışanların hedeflerine ulaşacaklarına inanır ve inancını onlara hissettirir. 

 
0,618 
 

 
 

 

Hizmet ettiği birim çalışanlarının kendilerini iyi hissetmelerini sağlar.  
0,550 
 

 
 

 

Yönergeleri saygıyla karşılanır. 0,548 
 

  

Lider olarak astları için bir modeldir. 0,508   

Bireysel Destek  4,283 0,5
44 

Kendisi için önemli düşünce ve etik değerler hakkında şevkle konuşur. 0,799  
 

 

Verdiği yönergelerde etik ve ahlaki değerleri gözetir. 0,527   

Toplam Açıklanan Varyans 66,688 
Cronbach Alpha 0,959 

KMO Test 0,934 
Bartlett's Test of Sphericity X2:2778,487 ; Sig:0,000 

 
Tablo 2’dedönüştürücü liderlerin yönetsel etik açısından değerlendirilmesini ölçmeye 

yönelik ölçekteki 24 maddenin “dört faktör” altında toplandığı görülmektedir. İfadelere yönelik 
yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler; idealize edilmiş etki, esinsel motivasyon, 
entelektüel uyarma ve bireysel destek olarak sıralanmıştır. İlgili faktörlere bakıldığında, 
dönüştürücü liderlerin çalışanları etkilediği ve bu nedenle ilkelerin çalışanlar tarafından önemli 
bir düzeyde benimsendiği görülmüştür.  
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Dönüştürücü liderlerin, yönetsel etik davranışlarının değerlendirilmesini analiz etmeyi amaçlayan 
bu çalışmada, Elazığ Eğitim ve Araştırma ve Fırat Üniversitesi Hastanelerinin idari birimlerinde görevli 
162 personelin katılımıyla oluşturulan veri seti, çeşitli metotlar ile analiz edilmiştir. Araştırma 
neticesinde “idealize edilmiş etki”, “esinsel motivasyon”, “entelektüel uyarma” ve “bireysel destek” 
başlıklarında dört faktör elde edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonuçları, özellikle “idealize edilmiş etki” 
faktörünün istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık arz ettiğini göstermektedir. Buna göre idari birim 
personelinden sorumlu olan dönüştürücü liderlerin, yönetsel etik açısından değerlendirilmesini 
oluşturan faktörler arasında en anlamlı olan faktörün “idealize edilmiş etki” faktörü olduğu görülmüştür. 
Dönüştürücü liderler tarafından astlarının güçlü yönlerinin belirlenmesi, gereksinimlerin ve 
yeteneklerinin dikkate alınması ile birlikte kişisel özelliklere verilen önemin artışı, idealize edilmiş etki 
faktöründe yer alan tercihlere verilen yanıtların ortalamalarını da yükseltmiştir. Aynı zamanda etik 
davranış ve değerler hususunda dönüştürücü liderlerin, iş ile ilgili konularda bilgi paylaşımına sahip 
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olmalarının personeli motive ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla motive olan personelin “esinsel 
motivasyon” faktöründe yer alan tercihlere olumlu yanıt vermiş olmaları, bu kanıyı desteklemektedir.  
Çalışmada, personelinin vizyon sahibi olmalarını amaçlayan ve kendisi için önemli düşünce ve etik 
davranışlar konusunda şevkle konuşan liderlere ilişkin davranışların daha etik kabul edildiği 
görülmektedir. Ayrıca çalışanların liderleri ile birlikte çalışması, verdiği yönergelerde etik ve ahlaki 
değerleri gözetmesi ve hizmet ettiği birimlerde kendilerini iyi hissetmelerini sağlaması konusunda 
dönüştürücü liderlerin etkili rollerinin olmasının, personelin üzerinde pozitif etki yarattığı görülmüştür. 

Dönüştürücü liderlerin, yönetim konusunda etik davranabilmeleri için ilk olarak etik kurallarını 
bilmeleri ve personelini iyi düzeyde tanımaları gerekmektedir. Personelini yeterli derecede tanımak 
suretiyle dönüştürücü liderler, daha etkili davranış sergileyebilmektedir. Dolayısıyla davranışları etkili 
olan liderler, astları tarafından daha dikkate alınan ve saygı gösterilen bir konuma gelecek ve liderin 
yönergeleri, astları tarafından daha kolay bir şekilde yerine getirilebilecektir. Öte yandan kurum içinde 
yönetim, yönerge vb. konularda astlara eşit davranılması, liderlerin konumu açısından büyük bir önem 
arz etmektedir. Kurumlarda bulunan liderlerin, astlarına ilişkin ayrım gözetmeksizin adil davranması 
personeli motive edecek ve olası uyumsuz bir ortamın oluşumunu engelleyecektir. Bütün bu sonuçlardan 
yola çıkarak, dönüştürücü liderlerin etik davranışlarını daha kolay sergileyebilmeleri için çalışanlarının, 
örgüt için önemli birer değer olduklarını onlara hissettirmeleri ve onlara değer vermeleri yanı sıra bütün 
bu özelliklerin doğru ve etkili iletişimden yararlanarak astları ile aralarında oluşan bilgi asimetrisini de 
böylece ortadan kaldırmaları gerektiğini ifade edebiliriz. Böylece liderler, örgütlerde olaylar karşısında 
daha etik davranış sergileyebilecek ve bu durum hizmet sunum alanında takdir topladığı gibi çalışanların 
da motivasyonunu arttırmak suretiyle daha etkin bir hizmet sunumunu ortaya çıkaracaktır.  
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 ÖZET 
Dağıtım şebekelerinde her geçen gün hassas yüklerin sayısı artmaktadır. Bir kaç yıl öncesine 

kadar tüketicilerin asıl sorunu, sistem elektrik enerjisinin devamlılığı olarak tanımlanan kaynak 
güvenirliliğiydi. Fakat günümüzde tüketiciler için enerji kaynaklarının sadece devamlılığı değil aynı 
zamanda güç kalitesi (enerji kalitesi) de çok önemli olmaya başlamıştır. Zira günümüz itibariyle dağıtım 
sistemlerinde güç elektroniği tabanlı donanımların kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sistemde güç 
kalitesi sorunları artmaktadır. Bugün karşımıza çıkan en yaygın güç kalitesi problemlerinden biri gerilim 
çökmeleri, diğer bir deyişle kısa süreli gerilim düşmeleridir. Bu çalışmada, Dağıtım Sistemi Statik 
Senkron Kompanzatör (D-STATKOM) ile dağıtım sistemindeki gerilim çökmelerinin iyileştirilmesi 
(kompanze edilmesi) üzerine modelleme çalışmaları yapılmış ve D-STATKOM’ un kontrolü sabit 
parametreli Oransal İntegral (OI) kontrolör ile gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol yönteminden elde edilen 
benzetim sonuçlarına göre, D-STATKOM’ un OI yöntemi ile denetiminin sistemde herhangi bir sebeple 
oluşan gerilim çökmesi arızasını çok kısa bir sürede kompanze ettiği sonuçlara ulaşılmıştır. Sistemin 
modellenmesi ve test edilmesi için PSCAD/EMTDC yazılım kullanılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: D-STATKOM, Güç Kalitesi, Gerilim Çökmesi, OI Kontrol 

 
VOLTAGE SAG COMPENSATION WITH USING D-STATCOM IN DISTRIBUTED 

NETWORKS 
 

ABSTRACT 
The numbers of sensitive loads have been increased day by day in distributed networks. The main 

problem of consumers is reliability of sources that defined as continuity of the system electric energy 
until a few years ago. However, nowadays, not only the continuity of energy resources but also the 
power quality (energy quality) has become significantly important for consumers. Because of 
widespread use of power electronic based equipment, power quality problems are increasing in the 
system. One of the most common power quality problems is voltage sag in other words short-term 
voltage drops. In this paper, modelling studies on the improvement (compensation) of the voltage sag 
with Distribution system Static Synchronous Compensator (D-STATCOM) in the distribution system 
and the control of D-STATCOM is performed by constant parameter based proportional integral (PI) 
controller. According to the simulation results obtained from this control method, the result has been 
reached that the voltage sag is compensated by constant parameter based PI controller in a short time 
for D-STATCOM due to any reason in the system. PSCAD/EMTDC software is used for modelling and 
testing the system. 

 
Keywords: D-STATCOM, Power Quality, Voltage Sag, PI Control 
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1.GİRİŞ 

Son zamanlarda, hassas yüklerin kullanımının artması güç kalitesi üzerine yapılan çalışmaların 
artmasına neden olmuştur. Birkaç yıl öncesine kadar, tüketicilerin asıl sorunu güç sisteminde elektriğin 
devamlılığı olarak tanımlanan kaynak güvenirliliğiydi. Fakat günümüzde tüketiciler için elektrik 
kaynaklarının sadece devamlılığı değil aynı zamanda güç kalitesi de çok önemli olmaya başlamıştır [1]. 

En yaygın olan güç kalitesi problemlerinden biri gerilim çökmesidir [2]. Gerilim çökmeleri veya 
kısa süreli gerilim düşümleri güç sistemlerinde yaşanan sorunların %80 ini oluşturmaktadır. Gerilim 
çökmeleri nominal gerilim büyüklüğünde %80’den daha düşük bir değerde düşme meydana geldiği kısa 
zamanlı bir olaydır(10ms 1 dk aralığı) [2]. Kısa bir süre olmasına rağmen anma geriliminden küçük bir 
sapma maliyetin artmasına neden olabilir. Birçok durumda gerilim çökmelerinin etkisinden dolayı 
üretim süreci sonlanır. Bozulma bir saniye içerisinde olabilir fakat restorasyon süreci birkaç saat 
sürebilir. Kesinti sayısı ortalama yılda bir olan bir yerde gerilim çökmelerinin sayısı yılda yaklaşık 80-
90 dır. Yani, gerilim çökmeleri nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar kesinti nedeniyle oluşan sorunlardan 
daha önemlidir [3]. Gerilim çökmeleri, çökmenin büyüklüğü ve süresi gibi genellikle iki parametre ile 
belirlenir [4]. Gerilim çökmelerinin nedenleri şebeke yetersizliği, aşırı yüklenme, büyük motorların yol 
alması ve kısa devreleridir. 

İdeal bir sisteminde; dağıtım şebekelerinin farklı yerlerinde frekans ve gerilimin sabit olması, 
harmonik olmaması, akım ve gerilimin aynı fazda olması istenir. Bu parametreler şebekedeki yüklerin 
türünden ve büyüklüğünden bağımsız olması gerekmektedir [5]. D-STATKOM kontrolü için genellikle 
Oransal İntegral (OI) kontrolör kullanılmaktadır. Dolaylı akım yöntemi denetim yöntemi [6] ile kontrol 
edilen D-STATKOM, çıkış akımlarının ve doğru akım kondansatör geriliminin kontrolü için OI 
denetleyici tasarlamıştır. Doğrudan akım yöntemi [7] kullanarak OI denetleyici ile sistem gerilim 
kararlılığını artırmıştır. Diğer bir çalışmada, sabit parametreli OI ile alternatif gerilim ve reaktif güç 
kontrolü önerilmiştir [8]. 

Bu çalışmada, dağıtım şebekelerinde gerilimini çökümünü (düşümünü) kompanze etmek için D-
STATKOM tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, faz açı denetim yöntemi tabanlı sabit parametreli 
Oransal İntegral (OI) denetleyici ile D-STATKOM kontrol edilmiştir. Evirici çıkışında meydana gelen 
harmonikleri azaltmak için LC filtre kullanılmıştır. Devreye şebekede gerilim düşümüne neden olan 
doğrusal olmayan (non-linear) yükler kullanılarak sistemin performansı incelenmiştir. 

 
2. D-STATKOM DEVRESİ 

D-STATKOM özel güç tüketim cihazların en hızlı ve etkili kontrolcülerinden biridir. Dağıtım 
şebekelerinde oluşan gerilim çökme / yükselmelerini hafifletmek için ve şebekedeki güç kalitesini 
artırmak için kullanılır. Bu yüzden hata esnasında gerilimi düzeltmek ve hassas yükler için yüksek 
kaliteli gerilim sağlamak için bazı cihazlara ihtiyaç vardır. IEEE’ ye göre (IEEE P1409, 2002) D-
STATKOM olarak adlandırılan bu cihazlar çıkışından gerilim sağlayan gerilim kaynaklı dönüştürücü 
olarak da kullanılır.  

Şebekenin güç kalitesini düzeltmek için reaktif gücün kontrolü oldukça önemlidir. Genel olarak 
reaktif güç kompanzasyonu; gerilim regülâsyonu, yük dengeleme ve yük kompanzasyonu gibi amaçları 
düzeltmek için kullanılmaktadır [9]. Şekil 1’de görüldüğü gibi D-STATKOM yapısında iki seviyeli 
gerilim kaynaklı dönüştürücü(evirici), bir enerji depolama elemanı(kondansatör), şebekeye bağlantıyı 
sağlayan endüktans veya transformatör ve birleşik denetleyici devresinden oluşmaktadır [10],[11]. 
Evirici, doğru gerilimi üç fazlı AA gerilime çevirir. Bu üç fazlı gerilim endüktans veya transformatörün 
reaktansı üzerinden aynı fazda olacak şekilde şebekeye aktarır. D-STATKOM’ un çıkış geriliminin 
genliği ve fazının uygun ayarı ile D-STATCOM ile AA sistem arasında aktif ve reaktif güç değişiminin 
etkili kontrolü sağlar. 

Şebeke ile paralel bağlı D-STATKOM üç farklı amaç için kullanılabilir [12],[13]. 
 Gerilim regülasyonu ve reaktif güç kompanzasyonu, 
 Güç faktörünü düzeltme, 
 Akım harmoniklerini elimine etmek. 
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Şekil 1: D-STATKOM’ un temel devre şeması 

3. D-STATKOM’UN ÇALIŞMA PRENSİBİ ve DENETİMİ 

Bir endüktans aracılığı ile birbirine bağlanan aynı frekanslı iki alternatif akım kaynağın çalışma 
prensibine dayandırılmaktadır. İki AA kaynak arasındaki aktif güç akışı kaynaklar arasındaki faz farkı 
tarafından ve reaktif güç akışı kaynaklar arasındaki gerilim farkı tarafından belirlenmektedir [14]. 

Vs: Şebekenin faz nötr gerilimi, 
Vi: Eviricinin çıkış faz nötr geriliminin ana harmoniği, 
I: D-STATKOM’ un akımı, 
P: D-STATKOM’ un aktif gücü, 
Q: D-STATKOM’ un reaktif gücü, 
δ: Vs ile Vi gerilimleri arasındaki faz açısı, 
R:Bağlantı endüktansı ve evirici kayıplarını temsil eden direnç, 
L: Bağlantı endüktansının kaçak endüktansı. 
Şebeke gerilimi Vs kaynağının referans alınması durumunda evirici geriliminin şebeke 

geriliminden bir δ açısı kadar geride olduğunu kabul edilir. İki kaynak arasındaki akım aşağıdaki 
denklem (1) yardımı ile hesaplanabilir. İki kaynak arasındaki aktif ve reaktif güç denklem (2) ve (3)’deki 
gibi olacaktır. 

𝐼𝐼 = 𝑉𝑉𝑖𝑖∠𝛿𝛿−𝑉𝑉𝑠𝑠∠0
𝑗𝑗𝑋𝑋

= �𝑉𝑉𝑖𝑖∗𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛𝛿𝛿
𝑋𝑋

+ 𝑗𝑗 𝑉𝑉𝑠𝑠−𝑉𝑉𝑖𝑖∗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛿𝛿
𝑋𝑋

�                                                                                           (1) 
 
𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑠𝑠∗𝑉𝑉𝑖𝑖∗𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛𝛿𝛿

𝑋𝑋
                                                                                                                                    (2) 

 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉𝐶𝐶 ∗

𝑉𝑉𝑠𝑠−𝑉𝑉𝑖𝑖∗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛿𝛿
𝑋𝑋

                                                                                                                            (3) 
 
4. D-STATKOM’ UN KONTROLÜ VE BENZETİM SONUÇLARI 

Doğrusallaştırılmış sistem denklemleri kullanılarak D-STATKOM’ un gerilim regülasyonu 
denetiminde faz açı denetim yöntemi kullanılması durumları için sabit parametreli OI denetleyici 
tasarlanır. Bu yöntemde modülasyon indeksi sabit tutulur. Bu ise evirici çıkış gerilimi ve şebeke gerilimi 
arasındaki faz açısı δ denetlenerek elde edilmektedir. Sürekli durumda evirici çıkış gerilimi Vi, şebeke 
geriliminden Vs daha büyük olursa D-STATKOM AA şebekesine gerilim enjekte edecektir. Şebekedeki 
yüklerin anlık gerilim rms değerleri ölçülmektedir. Ölçülen gerilim, referans gerilim ile karşılaştırılarak 
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elde edilen gerilim hatası bir OI denetleyiciye uygulanır. OI denetleyicinin çıkışında AA şebeke 
gerilimine göre evirici geriliminin faz açısı δ belirlenmektedir. OI bu farkı açısal değere dönüştürür. 
Hata sinyalinin değerine göre OI, çıkışı artırır veya azaltır. Bu açısal değer ve sabit olarak alınan 
modülasyon indeksi ile birlikte kullanılarak, sinüzoidal darbe genişlik tekniği (SPWM) yardımı ile üç 
fazlı iki seviyeli evirici için tetikleme işaretleri üretilir. Bu yöntemde, gerilim kompanzesi için denetim 
döngüsünün basamak cevabı uygun denetleyiciler ve pasif elamanlar yardımıyla 2 periyot süresinde 
cevap vermektedir.  

 

PI 
kontrolcü

AA 
ŞEBEKE

Vref

-
+ δ PWM 

sinyaller

-1

sin

İKİ SEVİYELİ 
EVİRİCİ

Vrms

*

VS Vİ

 
Şekil 2: D-STATCOM’ un kontrolü 

 
Bu çalışmada, 400 voltluk dağıtım şebekesine bağlı gerilim kompanzasyonu amacı ile kullanılan 

bir D-STATCOM’ un PSCAD/EMTDC’ de benzetimi yapılmıştır. Simülasyonu yapılan D-STATCOM 
ve güç sistemine ait parametreler Tablo 1’ de verilmiştir. Yük gerilimi kompanzasyonu yapılan dağıtım 
şebekesinde biri endüktif yük diğeri anlık devreye giren kontrolsüz doğrultulmuş DA yükü olmak üzere 
iki adet yük kullanılmıştır. İkinci yük devreye girdiğinde şebekeden aşırı akım çekerek %40 oranında 
gerilim düşümü oluşmaktadır. Şekil 3a’da görüldüğü gibi D-STATKOM devrede dışındayken enjekte 
edilen fazlar arası gerilim ve rms gerilimde (p. u cinsinden) oluşan gerilim çökmesini göstermektedir. 

D-STATKOM devrede iken aynı yükler çalıştığında şebeke geriliminin çökmesinin önüne geçtiği 
görülmüştür. Şebeke gerilimini yaklaşık %98’e kadar yükseltilmiştir (Şekil 3b). Şebeke gerilimini sabit 
tutarak gerilim kalitesini artırmıştır.  

 
Tablo 1. Sistemin parametreleri 

Parametre Değer 
Anahtarlama frekamsı 10500 Hz 
Filtre endüktansı 0,15 mH 
Filtre kapasitansı 40 µF 
Sönümleme direnci 75 Ω 
Şebeke gerilimi 400 V 
Şebeke frekansı 50 Hz 
Endüktif yük 10+j0,0184 
DA yük 0,0015 Ω 
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Şekil 3: D-STATKOM; a) devrede dışındayken enjekte edilen gerilim ve şebeke akımı ve b) 

devredeyken enjekte edilen gerilim ve şebeke akımı 
 
5. SONUÇ 

Bu çalışmada, alçak gerilim dağıtım şebekelerinde çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen 
gerilim düşümünü D-STATKOM ile hızlı ve kararlı bir şekilde gerilim kompanze edilerek gerilim 
düşümü ve sistemin kararlığında iyileştirme sağlanmıştır. DSTATKOM’ un gerilim sağlayabilme 
performansı farklı güçlerdeki yükler devreye alınarak incelendi. D-STATKOM, çöken şebeke gerilimini 
yaklaşık iki periyot (40ms) gibi çok kısa sürede karşılayarak şebeke geriliminin aynı değerde kalmasını 
sağlandı. D-STATCOM devreye girerek sistem gerilim kararlılığının %98 seviyesine çıkarmıştır. D-
STATKOM aslında sistemin gerilimini iyileştirmek ve güç kayıplarını azaltmak için evirici olarak görev 
yapmaktadır. Çeşitli durum çalışmaları için PSCAD/EMTDC programı kullanılarak D-STATCOM’ un 
performansı test edilmiştir 
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 ÖZET 

Bu çalışma bir Araştırma Laboratuvarındaki risklerinin değerlendirilmesi amacı için yapılmıştır. 
Literatürde çok sayıda risk değerlendirme metodu mevcuttur, fakat her birinin kullanıldığı yerler ve 
birbirine göre üstünlükleri farklılık göstermektedir. Risk değerlendirme yapmanın genel amacı 
tehlikeleri bir kaza ya da yaralanmaya sebebiyet vermeden önce ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla 
çalışmamızda risk değerlendirmeye başlamadan önce tehlikeleri belirlemeye yönelik; Laboratuvar 
hakkında detaylı bir ön inceleme yapılmış, çalışanların görüşleri alınmış ve idareyle gerekli ön 
görüşmeler yapılmıştır. Laboratuvardaki cihaz listeleri, yapılan analizler hakkında bilgilendirme ve 
laboratuvarın kısımları incelenerek olası tehlikeler saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerin 
çeşitliliği ve kullanılan ekipmanın farklılığı risk değerlendirmesini karmaşık hale getirmemesi açısından 
tehlikeler fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve diğer olmak üzere beş kategoride incelenmiştir. 
Laboratuvarda yapılan analizler ve bulunan cihazlarda göz önünde bulundurulduğunda fiziksel ve 
kimyasal risk etmenleri üzerinde daha detaylı durulmuştur. Tehlikelere bağlı riskler ve öngörülen 
çözümler tablolar halinde sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Araştırma laboratuvarı risk değerlendirmesi, risk değerlendirmesi, fiziksel risk 
etmenleri, kimyasal risk etmenleri 

 
 
 

THE ASSESMENT OF RISK FACTORS IN A RESEARCH 
LABAROTARY  

 ABSTRACT 

This study has been carried out to assess the risks in Research Laboratory. There are numerous 
risk assessment methods available in the literature. However, each of them has a different place of use 
and superiority relative to each other. The general aim of conducting risk assessment is the elimination 
of hazards before they cause an accident or injury. For this purpose, to determine the hazards before 
starting to assess; a detailed preliminary examination has been carried out about the laboratory, the 
opinions of the employees have been received and necessary preliminary meetings have been held with 
the administration. With examining parts of laboratory, equipment lists in laboratory, informing about 
analyses which have been made, possible hazards have been tried to identified. The diversity of the 
analyses made and the diversity of the equipment used have been examined in five categories: physical, 
chemical, biological, psychosocial and other; in order not to complicate the risk assessment. Considering 
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analyzes conducted and devices in the laboratory, physical and chemical risk factors have been discussed 
in more detail. Hazard-related risks and projected solutions have been presented in tabular forms.  
 
Keywords: Research Laboratory Risk Assessment, Risk Assessment, Physical Risk Factors, Chemical 
Risk Factors 

 
 

1.GİRİŞ 
Tehlikenin ortadan kaldırılması açısından risk değerlendirmesinin yapılması önemli 

uygulamalardan birisidir. Risk değerlendirmesi tehlikenin meydana gelmeden ortadan kaldırılmasını 
amaçlayan proaktif bir yaklaşımdır. Risk değerlendirme yapmanın amacı: 
 Tehlikeleri belirlemek,  
 Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ile ortaya çıktıktan sonraki şiddetinin değerlendirilmesini 

yapmak,  
 Hâlihazırdaki kontrollerin etkinliğinin gözden geçirmek, 
 Belirlenen risklere ne zaman müdahale edilmesi gerektiği belirlemek,  
 Bu risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi için alınması gereken önleme politikalarını 

belirlemek ve bir iş güvenliği kültürü oluşturmaktır. 

Risk değerlendirmesinin alan bazında birçok tanımı yer almaktadır. 
 Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, 

riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, 
yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek 
gerçekleştirilir.[1] 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya 
da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan 
faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol 
tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.[2] 

 Risk değerlendirmesi kontrol ve kaçınma amacıyla riskler arasında karşılaştırma yapmak, 
tehlikeleri tanımlamak, işyerindeki risklerin uygun şekilde bertaraf edilmesi için uygulanan 
sistematik bir prosedürdür.[3] 

Yukarıdaki risk değerlendirmelerinin tanımlarından da anlaşılacağı gibi risk değerlendirmesinin 
genel amacı tehlikenin zarar verecek boyuta ulaşmadan bertaraf edilmesidir, bu amaç doğrultusunda 
geliştirilmiş olan çok sayıda risk değerlendirme metodu mevcuttur. Yapılan bir ön çalışma ile Merkezi 
araştırma Laboratuvarı için en uygun metodun Matris yöntemi olduğuna karar verilmiş ve uygulama 
aşağıdaki risk değerlendirme prosesine göre yapılmıştır. 

1) Tehlikelerin belirlenmesi 
2) Kimlerin zarar göreceğinin belirlenmesi 
3) Risklerin analizi 
4) Kontrol önlemlerinin uygulanması 
5) Risk değerlendirmenin gözden geçirilmesi 

Matris metodu tehlikenin ne olduğunu belirlemede, tehlikeye bağlı riskin derecelendirilmesi ve 
tehlikeye bağlı çözüm önerisi sunma açısından kullanışlı bir metottur. Bu metot ile olayın gerçekleşme 
olasılığı ve gerçekleşmesi durumunda sonucun derecelendirilmesi ölçümü yapılır.[4] 

Matris metoduna göre risk; ihtimal ve şiddet olmak üzere iki parametrenin fonksiyonudur. Bu iki 
parametre matrisin temelini oluşturmaktadır. 

Risk Skoru = Olasılık Değeri x Şiddet Değeri 
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Matris metodu uygulanarak yapılan Risk değerlendirmesi ile ilgili çıkan sonuçların analiz 
edilebilmesi için çıkan risk skoru değerlerinin ne anlama geldiği bilinmelidir. Bu anlamda Tablo1,Tablo 
2, Tablo 3, Tablo 4 verilmiştir. 

 
Tablo 1. Risk Skoru Olasılık Belirleme Tablosu 

Olasılık (Olasılık Değeri) Değerlendirme Basamağı 
Çok Küçük(1) Hemen hemen hiç 
Küçük(2) Çok az (yaklaşık yılda bir kez) 
Orta(3) Az(Yılda birkaç kez) 
Yüksek(4) Sıklıkla(Yaklaşık Ayda bir) 
Çok Yüksek(5) Çok Sıklıkla(Haftada bir, her gün) 

 
Tablo 2. Risk Skoru Şiddet Değeri Belirleme Tablosu 

Şiddet (Şiddet Değeri) Derecelendirme 
Çok Hafif (1) İlkyardım gerektiren, hemen giderilebilen, iş saati kaybı yok 
Hafif (2) İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi 
Orta (3) Hafif yaralanma, yatarak tedavi/yaralanma 
Ciddi (4) Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı 
Çok Ciddi (5) Ölüm, Sürekli İş göremezlik 

 
Tablo 3. Risk Skoru Değerlendirme Matrisi 

RİSK SKORU DEĞERLENDİRME MATRİSİ 
RİSK SKORU ŞİDDET 

OLASILIK 
DEĞERİ 

1 (ÇOK 
HAFİF) 2 (HAFİF) 3 (ORTA 

DERECE) 4(CİDDİ) 5(ÇOK CİDDİ) 

1 (ÇOK 
KÜÇÜK) 

ÖNEMSİZ 
(1) 

DÜŞÜK 
(2) DÜŞÜK (3) DÜŞÜK (4) DÜŞÜK (5) 

2 (KÜÇÜK) DÜŞÜK (2) DÜŞÜK 
(4) DÜŞÜK (6) ORTA(8) ORTA(10) 

3 (ORTA 
DERECE) DÜŞÜK (3) DÜŞÜK 

(6) ORTA(9) ORTA(12) YÜKSEK(15) 

4 (YÜKSEK) DÜŞÜK (4) ORTA(8) ORTA(12) YÜKSEK(16) YÜKSEK(20) 

5 (ÇOK 
YÜKSEK) DÜŞÜK (5) ORTA(10) YÜKSEK(15) YÜKSEK(20) 

TOLERE 
EDİLEMEZ 

(25) 
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Tablo 4. Çıkan Sonuçların Kabul Edilebilirlik Değerleri 
SONUCUN KABUL EDİLEBİLİRLİK DEĞERLERİ 

TOLERE EDİLEMEZ 
RİSKLER                                           

(25) 

Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye düşürülene kadar iş 
başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal 

durdurulmalıdır. 

ÖNEMLİ RİSKLER              
(15, 16, 20) 

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam 
eden bir faaliyetse iş durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi 

ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve faaliyetin devamına ona göre 
karar verilmelidir. 

ORTA DÜZEYDEKİ 
RİSKLER                                

(8, 9, 10, 12) 

Belirlenen riskleri azaltmak için faaliyet başlatılmalıdır. 
Önlemler için zaman verilebilir 

TOLERE 
EDİLEBİLİR 

RİSKLER                              
(2, 3, 4, 5, 6) 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave önlemlere gerek 
yoktur fakat gözlemlerle kontrol edilmelidir. 

ÖNEMSİZ RİSKLER                        
(1) 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için herhangi bir işleme 
gerek yoktur. 

 
 
 
 
2.RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Araştırma laboratuvarlarında yürütülen işlerle alakalı karşılaşılan risklerin değerlendirilmesi 
yapılmış ve çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur. 
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Sıra Tehlike Risk Şiddet  Olasılık  Risk 
Skoru 

Risk 
Düzeyi Değerlendirme Önlemler 

1 

PERSONEL ÖZLÜK 
DOSYALARINDA, CİHAZ 

BAKIM ONARIM 
KAYITLARINDA VE PERSONEL 
YETERLİLİK BELGELERİNDE 

EKSİK 

MESLEKİ BAKIMDAN YETERLİ 
OLMAYAN KİŞİLER ÇALIŞMIŞ 
OLABİLİR, CİHAZ BAKIMLARI 

YAPILMAMIŞ OLABİLİR BU 
DURUMDA KAZALARA SEBEB 

OLUR. 

ORTA YÜKSEK 
OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 

DEĞER RİSK 

EKSİK OLAN PERSONEL ÖZLÜK 
DOSYALARI, CİHAZ BAKIM 

ONARIM KAYITLARI VE 
PERSONEL YETERLİLİK 

BELGELERİ SAĞLANMASI. 

2 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNÜN 
YAPILMAMIŞ OLMASI  

MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN 
BİLİNMEMESİ, ÖNLEM 

ALINMAMASI İŞİTME KAYBI 
MESLEK HASTALIĞI  

ORTA YÜKSEK 
OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 

DEĞER RİSK 

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜNÜN 
YAPILMASI SONUCUNA GÖRE 

KORUNMA POLİTİKALARIN 
SAĞLANMASI  

3 DOLAPLAR DUVARA MONTE 
EDİLMEMİŞ OLMASI 

DOLAPLARIN DEVRİLMESİ 
YARALANMAYA SEBEB OLUR ORTA YÜKSEK 

OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 
DEĞER RİSK 

BÖLÜMDE BULUNAN BÜTÜN 
DOLAPLARIN YERLERİNİN 
BELİRLENEREK DUVARA 

SABİTLEŞTİRİLMESİ  

4 UZUN SÜRE EKRANLI 
ARAÇLARLA ÇALIŞMA  GÖRME BOZUKLUĞU  ORTA YÜKSEK 

OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 
DEĞER RİSK 

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA 
YÖNETMELİĞİNE UYGUN 

ÇALIŞANLARA EĞİTİM 
VERİLMESİ  

5 ERGONOMİ YANLIŞ ÇALIŞMA 
POZİSYONU  MESLEK HASTALIĞI  ORTA YÜKSEK 

OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 
DEĞER RİSK 

ÇALIŞANLARA ERGONOMİ İLE 
İLGİLİ EĞİTİM VERİLMESİ  
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6 NUMUNE HAZIRLAMA 
LABORATUARI YARALANMA CİDDİ ORTA DERECELİ 

OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 
DEĞER RİSK 

NUMUNE HAZIRLAMA 
LABRATUARINI KULLANAN 

KİŞİLERE ÖZEL DOLAP 
YAPTIRILMALI, LABORATUAR 

HAVALANDIRILMASI 
GÜÇLENDİRİLMELİDİR 

7 
BAZI BÖLGELERDE ACİL 

DURUM KAÇIŞ YOLLARININ 
BELİRTİLMEMİŞ OLMASI  

ACİL DURUMLARDA KARGAŞA,  
YARALANMA  CİDDİ ORTA DERECELİ 

OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 
DEĞER RİSK 

UYARI LEVHALARININ 
SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 

8 

CİHAZLARDA HANGİ KİŞİSEL 
KORUYUCU DONANIMIN 

KULLANILMASI GEREKTİĞİ 
YAZILMAMASI 

YARALANMA, ÖLÜM ORTA YÜKSEK 
OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 

DEĞER RİSK 

YAPILAN İŞE UYGUN KİŞİSEL 
KORUYUCU DONANIMLARIN 

TEMİN EDİLEREK 
KULLANILMASININ SAĞLANMASI  

9 
KULLANILMAYAN VE İŞLEVİ 

BELLİ OLMAYAN 
MALZEMELERİN OLMASI  

İŞYERİ DÜZEN VE HİJYENİ 
SAĞLANAMADIĞINDAN VERİMSİZ 

ÇALIŞMA, PERFORMANS 
DÜŞÜKLÜĞÜ  

ORTA YÜKSEK 
OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 

DEĞER RİSK 

KULLANILMAYAN ATIL 
MALZEMELERİN 

LABORATUARLARDAN 
ÇIKARILMASI  

10 KURŞUN ODA DÜZENİ İÇERİĞİ BELLİ OLMAYAN 
KAZALAR ORTA ORTA DERECELİ 

OLASILIK 9 ORTA DİKKATE 
DEĞER RİSK 

KURŞUN ODADA BULUNAN ATIL 
MALZEMELER BOŞALTILIP, ODA 

DÜZENE SOKULMALIDIR. 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) 
                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 

 
 

314 
 

IMESET’17 

11 ARŞİV ODASI KAPILARI 
KİLİTLİ OLMAMASI EVRAK KONTROL GÜÇLÜĞÜ ORTA ORTA DERECELİ 

OLASILIK 9 ORTA DİKKATE 
DEĞER RİSK 

ARŞİV KAPILARI KİLİTLİ 
TUTULMALIDIR. 

12 ENERJİ ODASI DÜZENİ 
ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, 

YARALANMA, ÖLÜM MADDİ 
HASAR  

CİDDİ ORTA DERECELİ 
OLASILIK 12 ORTA DİKKATE 

DEĞER RİSK 

ENERJİ ODASINDA ELEKTRİK 
UYARISI EKSİK, PANOLAR 
KAPALI DEĞİL, ELEKTRİK 

KABLOLARI DÜZENLENMELİ VE 
YERDEN EN AZ 10 CM 

KALDIRILMALIDIR. 

13 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE 
İLGİLİ UYARI İKAZ 

LEVHALARININ 
BULUNMAMASI 

ACİL DURUMLARDA GEREKLİ 
ÖNLEMLERİN SAĞLANAMAMASI, 

KAZA YARALANMA VE ÖLÜM 
CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

YÖNETMELİĞE UYGUN ŞEKİL, 
RENK VE BOYUTTA OLAN 

GEREKLİ UYARI İKAZ 
LEVHALARI 

BULUNDURULMALIDIR. 

14 

LABORATUARDA BAZI GİRİŞ 
KAPILARININ 

ANAHTARLARININ 
BULUNAMAMASI 

ACİL DURUMDA KARMAŞA, 
BELİRSİZLİK, YARALANMA CİDDİ ÇOK YÜKSEK 

OLASILIK 20 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

GÜVENLİK NOKTASINA BİR 
ANAHTAR DOLABI YAPILMALI VE 
ANAHTAR DOLABINDAKİ BÜTÜN 

ANAHTARLARIN NEREYE AİT 
OLDUĞU BELİRTİLMELİ 

15 YANGIN TATBİKATLARININ 
YAPILMAMASI  

YANGIN DURUMUNDA PANİK 
ÖLÜM, MADDİ HASAR CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

PERİYODİK OLARAK YILDA BİR 
KEZ YANGIN TATBİKATININ 

YAPILMASI SAĞLANMALI 

16 ACİL DURUM YERLEŞİM 
PLANININ OLMAMASI  

ACİL DURUMLARDA KARGAŞA 
ÖLÜM, MADDİ HASAR CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

ACİL DURUM YERLEŞİM 
PLANININ HAZIRLANMASI, 

BÖLÜMLERE DUYURULMASI, 
HERKESİN GÖREBİLECEĞİ 

ALANLARA ASILMASI  



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) 
                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 

 
 

315 
 

IMESET’17 

17 

ACİL DURUMDA GEREKLİ 
OLABİLECEK TELEFON 

NUMARALARI OLUŞTURULUP 
HERKES TARAFINDAN 

KOLAYLIKLA 
BULUNABİLECEK YERLERE 

KONULMAMASI 

ACİL BİR DURUMDA KİMİN NE 
YAPACAĞI BELLİ OLMAYACAĞI 

İÇİN MÜDAHALE 
YAPILAMAYACAK, YARALANMA, 

MADDİ KAYIP VE ÖLÜM  

CİDDİ YÜKSEK 
OLASILIK 16 YÜKSEK 

KABUL 
EDİLEMEZ 

RİSK 

ACİL DURUMDA GEREKLİ 
OLABİLECEK TELEFON 

NUMARALARI OLUŞTURULUP 
HERKES TARAFINDAN 

KOLAYLIKLA GÖRÜLEBİLİR 
YERE KONULMASI  

18 PERİYODİK BAKIM 
RAPORLARI 

PATLAMA, ELEKTRİK 
ÇARPILMASI, YARALANMA, ÖLÜM CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

GEREKLİ EKİPMAININ PERİYODİK 
KONTROLÜ YAPILMALI VE 

RAPORLARI 
BULUNDURULMALIDIR 

19 
TERMAL KONFOR 

ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMAMIŞ 
OLMASI  

SAĞLIK PROBLEMLERİ 
PERFORMANS KAYIPLARI MESLEK 

HASTALIĞI MADDİ HASAR  
CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

TERMAL KONFOR 
ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASININ 

SAĞLANMASI  

20 
AYDINLATMA 

ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMAMIŞ 
OLMASI  

PERFORMANS KAYIPLARI, İŞ 
KAZALARI YARALANMA, MADDİ 

HASAR 
CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİNİN 
YAPILMASI  

21 YETERSİZ HAVALANDIRMA  

BULAŞICI HASTALIKLAR, 
PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ 

SAĞLIK PROBLEMLERİ, MADDİ 
HASAR  

CİDDİ YÜKSEK 
OLASILIK 16 YÜKSEK 

KABUL 
EDİLEMEZ 

RİSK 

ÖLÇÜMLER YAPILARAK OFİS 
ORTAMININ 

HAVALANDIRILMASININ 
YETERLİ HALE GETİRİLMESİ  

22 

BÖLÜMDE BULUNAN BÜTÜN 
BİRİMLERDE ELEKTRİK 

KABLOLARININ KANAL İÇİNE 
ALINMAMIŞ OLMASI VE 

HASARLI OLANLARIN 
DEĞİŞTİRİLMEMESİ  

TAKILMA, DÜŞME SONUCU 
YARALANMA, ELEKTRİK 

ÇARPILMASI, YARALANMA, ÖLÜM 
CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

KABLOLARIN KANAL İÇERİSİNE 
ALINMASI VE KANAL İÇİNDE 

OLUP HASARLI OLAN 
KABLOLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ, 

3LÜ PRİZLERİN DUVARA MONTE 
EDİLİP TOPLANMASI 

23 
TEMİZLİK MALZEMELERİNİN 

UYGUN YERLERDE 
OLMAMASI  

SAĞLIK PROBLEMLERİ BULAŞICI 
HASTALIKLAR  CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

TEMİZLİK MALZEMELERİN 
SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 

VE UYGUN ÜSTÜ AÇIK 
DOLAPLARIN YAPTIRILARAK 

YER TEMİN EDİLMESİ 
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24  GENEL TERTİP VE DÜZEN 
EKSİKLİĞİ 

İÇERİĞİ BELLİ OLMAYAN 
KAZALAR CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

BİNA İÇERSİNDEKİ FARKLI 
BÖLGELER DEPO OLARAK 
KULLANILMAMALI, BİNA 
İÇİERSİNDE TEK BİR DEPO 

DÜZENİNE GEÇİLMELİ, FAZLA 
MALZEMELER TOPLANMALIDIR 

25 
ELEKTRİK PANOLARI, SİSTEM 

ODALARI VE UPS ODALARI 
DÜZENİ 

ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, 
YARALANMA, ÖLÜM MADDİ 

HASAR  
CİDDİ ÇOK YÜKSEK 

OLASILIK 20 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

PANOLAR VE SİSTEM 
ODALARINDAKİ FAZLA 

KABLOLAR KABLO KANALINA 
ALINMALI, BU ODALAR DEPO 
OLARAK KULLANILMAMALI, 
PANOLAR ÖNÜNE YALITIMLI 

PASPAS YERLEŞTİRİLMELİDİR 

26 
GÜÇ KAYNAĞININ 
İŞARETLEMELERİ 
BULUNMAMASI 

ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN, 
YARALANMA, ÖLÜM MADDİ 

HASAR  
CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

GÜÇ KAYNAĞININ AYRI BİR 
ALAN İÇİNE ALINARAK GEREKLİ 
İŞARETLEMELEİN YAPILMASI VE 

BİR GÖREVLİSİNİN OLMASI VE 
ULAŞILABİLECEK TELEFON 

NUMARALARININ YAZILMASI  

27 YANGIN TÜPLERİ KONTROL 
TARİHİ GEÇMESİ 

YANGIN ANINDA MÜDEHALE 
EDİLEMEME, YARALANMA, ÖLÜM CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

LABORATUAR İÇERSİNDE DOLUM 
VE KONTROL TARİHİ GEÇMİŞ 

OLAN TÜPLER KONTROL EDİLİP 
GEREKLİ İŞLEMLER 

YAPILMALIDIR. 

28 
CİHAZLARIN ÜZERİNDE 
KULLANMA TALİMATI 

BULUNMAMASI 

YETKİSİZ KİŞİLERİN YANLIŞ 
KULLANIMI SONUCU KAZA  CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

CİHAZLARIN ÜZERİNE 
KULLANMA TALİMATLARININ 

ASILMASININ SAĞLANMASI  

29 

BAZI LABRATUARLARDAKİ 
KİMYASALLARIN UYGUN 

ŞEKİLDE DEPOLANMAMASI 
VE DÜZEN 

YARALANMA, ÖLÜM, 
ZEHİRLENME, MESLEK HASTALIĞI 

ÇOK 
CİDDİ 

YÜKSEK 
OLASILIK 20 YÜKSEK 

KABUL 
EDİLEMEZ 

RİSK 

ARAŞTIRMA LABRATUARININ 
İÇERSİNDEKİ BİRÇOK 

LABRATUARDA KİMYASALLARIN 
DÜZGÜN YERLEŞTİRİLMESİ, 

İSTİFLENMESİ, TASNİF EDİLMESİ 
GEREKLİDİR. 

30 KİMYASAL MADDE DOLABI 
EKSİKLİĞİ 

YARALANMA, ÖLÜM, 
ZEHİRLENME, MESLEK HASTALIĞI CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

LABORATUARLAR İÇERSİNDE 
KİMYASAL BULUNMASI 

GEREKİYORSA 
HAVALANDIRMALI KİMYASAL 

MADDE DEPOLAMA DOLABI 
TEMİN EDİLMELİDİR. 
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31 ATIK YÖNETİMİ ZEHİRLENME, YARALANMA, 
ÖLÜM CİDDİ ÇOK YÜKSEK 

OLASILIK 20 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

LABORATUARLARDA İŞLENEN 
KİMYASALLARIN CİHAZLARDAN 

GERİ ALINMASI ESNASINDA 
DEPOLAMA KAPLARI ÜZERİNDE 

KİMYASALIN KİMLİĞİ 
İŞLENMELİDİR 

32 BASINÇLI TÜPLERİN 
SABİTLENMESİ 

SIZINTI, PATLAMA, DEVRİLME, 
YARALANMA CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

BAZI LABORATUARLARDA 
BULUNAN BASINÇLI GAZ 

TÜPLERİ DUVARA ZİNCİRLE 
BAĞLANMALIDIR. 

33 ACİL ÇIKIŞ YOLU DÜZENİ ACİL DURUMDA YARALANMA, 
PANİK, KARGAŞA CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

ACİL ÇIKIŞ YOLUNDA İSTİFLİ 
HALDE BULUNAN FAYANSLAR 

KALDIRILMALIDIR. 

34 UYGUNSUZ CİHAZ YERİ ACİL DURUMLARDA MÜDEHALE 
ZORLUĞU 

ÇOK 
CİDDİ 

ÇOK YÜKSEK 
OLASILIK 25 YÜKSEK 

KABUL 
EDİLEMEZ 

RİSK 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ 
LABORATUARINDAKİ ELEKTRİK 
PANOSUNUN ÖNÜNDE BULUNAN 

CİHAZLAR BAŞKA BİR YERE 
KALDIRILMALIDIR. 

35 KİŞİSEL ÇALIŞMALARDA 
KONTROL EKSİKLİĞİ 

SONUCU BELİRSİZ PROBLEMLER, 
PATLAMA, YANGIN VS CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

LABORATUARLARI BİRDEN ÇOK 
KİŞİNİN KULLANIMI İLE 

BİRLİKTE, TEMİZLİK, BAKIM VE 
KONTROL ZORLUKLARI, GİRİŞ 
CIKIŞLAR KONTROL ALTINA 

ALINMALI, LABRATUARI 
KULLANAN KİŞİLERE EĞİTİM 

VERİLMELİDİR. 

36 MSDS FORMLARI EKSİK PATLAMA, YARALANMA, YANGIN CİDDİ YÜKSEK 
OLASILIK 16 YÜKSEK 

KABUL 
EDİLEMEZ 

RİSK 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ 
FORMLARI OLMAYAN 

MALZEMELERİN HANGİ AMAÇLA 
KULLANILDIĞI, KULLANIM 
ÖMÜRLERİNİN NE KADAR 

OLDUĞU, ACİL BİR DURUMDA 
NELERE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKTİĞİ BİLİNMEMEKTEDİR. 
MSDS FORMLARI EKSİK 
KİMYASALLAR TESPİT 

EDİLMELİDİR. 
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37 İKLİMLENDİRME ODASI 
DÜZENİ PATLAMA, YANGIN, YARALANMA CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

İKLİMLENDİRME ODASINDA 
KULLANILAN EKİPMANLARIN 

DÜZENİ SAĞLANMALI, 
KULLANILAN ELEKTİRKLİ 

EKİPMANLAR STANDARTLARA 
GÖRE DÜZENLENMELİDİR. 

38 PETROL ANALİZ LABRATUARI PATLAMA, YARALANMA, YANGIN CİDDİ YÜKSEK 
OLASILIK 16 YÜKSEK 

KABUL 
EDİLEMEZ 

RİSK 

LABORATUARDA YEME İÇME 
MALZEMESİ 

BULUNDURULMAMALI, ATIK 
MALZEMELER ÇÖP KUTUSUNA 

DEĞİL ATIK TOPLAMA 
KUTULARINA 

AYRIŞTIRILMALIDIR, 
LABORATUARA GİRE ÇIKAN 

PERSONELDEN İMZA 
ALINMALIDIR, GENEL TERTİP 

DÜZENE DİKKAT EDİLMELİDİR. 

39 KİMYASAL MALZEME 
DEPOSU PATLAMA, YARALANMA, YANGIN CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

KİMYASAL MALZEME DEPOSU 
DÜZENLENMELİ, DOLAPLAR 

ÜSTÜNDE BİRŞEY 
BIRAKILMAMALI, YERDE 

KİMYASAL BIRAKILMAMALI, 
DOLAPLARA KALDIRILMALIDIR. 

40 LC-ESİ-CSİ LABRATUARI ATIK YÖNETİMİ CİDDİ YÜKSEK 
OLASILIK 16 YÜKSEK 

KABUL 
EDİLEMEZ 

RİSK 

ATIK KUTULARI OLMALI VE 
HANGİ ATIK HANGİ KUTUYA 
ATILDIĞINA DAİR KUTULARA 

YAZILAR YAZILMALI 

41 HPLC-IC LABRATUARI PATLAMA, ELEKTRİK 
ÇARPILMASI, YARALANMA, ÖLÜM CİDDİ YÜKSEK 

OLASILIK 16 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

KİMYASALLAR DOLAPLARA 
KALDIRILMALI, ORTADA DURAN 

ELEKTRİK KABLOLARI 
DÜZENLENMELİDİR. 

42 ANS-ICP-MS LAB YARALANMA, ACİL DURUMDA 
PANİK CİDDİ ÇOK YÜKSEK 

OLASILIK 20 YÜKSEK 
KABUL 

EDİLEMEZ 
RİSK 

YANGIN TÜPLERİNİN ALTINDA 
MALZEME 

BULUNDURULMAMALI, EKSİK 
MSDS FORMLARI 

TAMAMLANMALI, AZOT ÜNİTESİ 
MERDİVEN ALTINDAN ALINMALI, 

EKSİK NUMUNE SAKLAMA 
DOLAPLARI 

TAMAMLANMALIDIR. 
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3.MATERYAL METOD 
Bu çalışma örnek olarak seçilen bir Araştırma Laboratuvarındaki Fiziksel ve Kimyasal Risk 

etmenlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi ilgili parametreler 
dikkate alınarak uygulandığında oluşması muhtemel birçok problemi azaltacağı ya da engelleyeceği 
öngörülmektedir. Riskler nicel, nitel ve yarı nicel olarak sınıflandırılabilir. Nitel metotlar bir çeklist 
oluşturularak uygulanabilir. Nicel metotlarda kullanılacak skalanın ise düzeltici ve önleyici tedbirleri 
içermelidir.[5] 

Herhangi bir çalışma ortamındaki tehlikeler çalışanların eğitim seviyesi, konuya hâkimiyetleri 
ve görevlerine göre farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden risk değerlendirilmesi yapılırken laboratuvarda 
çalışan uzmanların görüş ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Risk değerlendirmesi 
yapılmadan önce Laboratuvarda bulunan cihazların listesi temin edilmiş ve konu ile alakalı ön 
değerlendirme yapılmıştır. Risk değerlendirmesi yapılırken hangi cihazın nasıl kullanıldığı, o cihazın 
hangi malzemeleri kullandığı, girdi ve çıktılarının neler olabileceği ve doğurabileceği olası tehlikelerin 
neler olduğu sorgulanmıştır. Değerlendirme esnasında görülen bulgular fotoğraflarla desteklenmiştir. 
Karşılaşılan tehlikeler; biyolojik, kimyasal, fiziksel, psikososyal ve diğer olmak üzere 
detaylandırılmıştır. Risk değerlendirmesinde tasnifi yapılmamış olan risk etmenlerine de değinilmiş 
olabilir. 

Mesleki tehlikeler yaralanma, hastalık, ölüm gibi potansiyel tehlike yaratabilecek işyeri 
faktörlerini ifade eder. Literatürde Tehlikeler fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, basınç, radyasyon, 
sıcaklık, iklimlendirme, ergonomi),kimyasal ajanlar(katı, sıvı, gaz ajanlar),biyolojik ajanlar(bakteri, 
mantar, virüs) ve psikososyal (psikolojik ve sosyal faktörler) olmak üzere dört kategoride 
sınıflandırılmıştır.[3]. Bu çalışmada bu tasnife ilaveten diğer(Elektrik, yangın güvenliği, İş 
organizasyonu, çalışma ilkeleri, Ergonomi, Atık Yönetimi, Hijyen, İş ortamı düzeni) konularına da yer 
verilmiştir. 

Tablo 5. Risk Etmenlerinin Sınıflandırılması  
Fiziksel 

Risk 
Etmenleri 

Kimyasal 
Risk Etmenleri 

Biyolojik 
Risk Etmenleri 

Psikososyal 
Risk Etmenleri Diğer 

Gürültü Katı Mikroorganizmalar Çalışma Ortamı Elektrik 

Aydınlatma Sıvı Hücre Kültürleri Çalışma Süresi Yangın Güvenliği 

Toz Gaz İnsan Endoparazitleri Ücret İş Organizasyonu 

Sıcaklık Radyasyon  Sendikalaşma Çalışma İlkeleri 

Nem   Gebe ve Emziren 
Çalışanlar Ergonomi 

Titreşim   Genç Çalışanlar Atık Yönetimi 

Radyasyon   Ayrımcılık, Baskı, 
Taciz Hijyen 

Basınç   Stres İş Ortamı Düzeni 

 
Merkezi araştırma laboratuvarında içme suyu, atık su, gıda, tarımsal analizler, fuel-oil analizleri 

ve kömür analizleri yapılmaktadır. Bunun yanında organik tarım, jeotermal kaynakların en uygun 
kullanımı ile seracılık, hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, yem bitkileri üretimi ile ilgili modern tarım 
uygulamalarında, yöreye özelleşebilecek yüksek verimli üretim materyallerinin geliştirilmesinde, 
bitkisel gıda, et, süt, yumurta üretimi yapan KOBİ’lerin kalite geliştirilmesine yönelik ARGE 
çalışmalarının yapıldığı bir üs konumundadır. 
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Yukarıda belirtilen tehlikelere maruz kalınması durumunda iş kazaları veya meslek hastalıkları 
meydana gelebilir. Tehlikelerin belirlenmesi kısmında Laboratuvardaki gözlemler, cihaz katalogları ve 
uzman görüşlerine bağlı olarak alınan karşılıklı görüşler belirleyici olmuştur. Tehlikeler belirlenmeden 
önce konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar detaylı olarak araştırılmış, Laboratuvarın 
yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Tehlikeler kendi içerisinde fiziksel, kimyasal, biyolojik, Elektrik, 
Yangın güvenliği, iş organizasyonu, çalışma ilişkileri, ergonomi, Atık yönetimi ve hijyen gibi 
kategorize edilmiştir. Bu problemlerin daha önce Laboratuvarda yaşanıp yaşanmadığı araştırılmış, konu 
ile ilgili iş kazası ve ramak kala raporları varsa incelenmiştir. Çalışma sosyal Güvenlik Bakanlığının 
hazırlamış olduğu Laboratuvar için kontrol listesi tehlikeleri öngörmek açısından güzel bir kaynak 
oluşturmuştur. 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 
Laboratuvarda çok sayıda kimyasal madde farklı amaç için kullanılmaktadır, o açıdan oluşması 

muhtemel tehlikeleri değerlendirmek oldukça zordur. Risk değerlendirmesinden çıkarılan genel 
sonuçlar ve kanun kapsamında yapılması gerekenler aşağıda liste halinde verilmiştir. 
 Laboratuvarda yapılan işlemlerin düzenli bir şekilde kayıt altına alınması ve arşivlenmesi 

gerekmektedir. 
 Ortam ölçümleri ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılarak rahat bir çalışma ortamı 

oluşturulmalıdır 
 Farklı konularda çalışan uzman ve personel için işe özel eğitimler ve ergonomi eğitimleri 

verilmelidir. 
 Laboratuvarda bulunan bütün dolaplar duvara monte edilmelidir. 
 Laboratuvarlarda farklı zamanlarda farklı kişiler çalıştığından dolayı kişiye özel dolaplar 

yaptırılmalı ve yapılan işler kayıt altına alınmalıdır. 
 Laboratuvarlarda iş güvenliği işaret ve işaretçilerinden eksik olanlar tamamlanmalı, acil durum 

yönlendirme levhaları tam olmalıdır 
 Cihazların her birinde kullanım talimatnamesi, acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği, o 

cihazda hangi kişisel koruyucu donanımın kullanılması gerektiği belirtilmelidir 
 Laboratuvarlarda işlevi belli olmayan cihaz, fazla malzeme bulundurulmamalıdır 
 Genel tertip düzene özen gösterilmelidir. 
 Laboratuvar içerisinde bulunan her bir birime acil bir şekilde ulaşılabilecek düzenlemeler 

yapılmalıdır, kilitli olan birimlerin anahtarlarına hemen ulaşılabilmesi için gerekli önlemler 
alınmalıdır 

 Laboratuvar personeline düzenli olarak yangın tatbikatı yaptırılmalıdır 
 Laboratuvarlardaki her katta kat yerleşim planları açıkça görülebilecek yerlere asılmalıdır 
 Acil durumlarla ilgili senaryolar önceden belirlenmiş olmalı ve acil durumda ulaşılması 

gereken kişilerin telefon numaraları uygun yerlere asılmalıdır 
 Laboratuvarlarda bulunan cihazların periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılmalı ve bakım 

kayıtları arşivlenmelidir 
 Laboratuvarlardaki elektrik tesisatları periyodik olarak gözden geçirilmeli, mümkün olduğunca 

uzatma kablo kullanılmamalı, yerde düzensiz kablo şekilde kablo bulundurulmamalıdır. 
 Laboratuvarlarda yiyecek içecek bulundurulmamalı ve temizlik malzemelerinin hepsi bir yerde 

istiflenmelidir. 
 Kimyasal malzemelerin istifinde asitler bazlar bir arada bulundurulmamalı, her bir kimyasalın 

MSDS formları ulaşılabilir bir yerde olmalıdır 
 Kimyasal şişelerinin üzerinde hangi kimyasal oldukları, etkilerinin neler olduğu belirtilmeli, 

son kullanma tarihleri belirtilmelidir 
 Laboratuvar atıkları birbirine karışmayacak şekilde toplanmalı, atık şişelerinin üzerinde 

isimleri yazmalıdır 
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 Laboratuvarlarda acil çıkış yolları üzerinde engel bulunmamalı varsa düzenlenmelidir 
 Uygunsuz olan cihaz yerleri için yen planlamalar yapılmalıdır 
 Zemine düzgün oturtulmamış cihaz varsa kontrol edilip düzenlenmelidir 
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 ÖZET 

Örümcek diyagramları, Euler diyagramlarının ve grafiklerden oluşan bir kombinasyondur. Bu 
ikisi, birçok uygulama alanında popüler ve sıkça kullanılan görselleştirme tekniğidir. Euler 
diyagramları ve grafikler bir bilgi aracıdır. Euler diyagramlarını ve grafiklerini birlikte çizmeye izin 
veren akıllı araçlar vardır. Euler diyagramlarını ve grafiklerini bir arada oluşturmak için mevcut araç, 
ör. Fare ve klavye etkileşimi ile örümcek diyagramları olarak da bilinir. Bu araştırmada, Euler 
diyagramları için olduğu gibi, eskiz özelliklerini ve sözdizimini eşleştirmeyi göz önüne alarak örümcek 
diyagramlarını çizilecek bir algoritma önermekteyiz. Böylece, eskiz resmi resmi haline dönüştürürken 
ortaya çıkan semantik farklılıklar otomatik olarak tanımlanıp düzeltilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Örümcek diyagramları, Euler diyagram, Eskiz, Tanıma  

 
Sketch Recognition Algorithms for Spiders Diagrams 
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 ABSTRACT 

Hand drawn pen and paper sketches are commonly used for capturing early phase designs and 
diagrams. Pen and paper offers an unconstrained space suitable for quick construction and allows for 
ambiguity. With recent advances in hardware, such as Tablet PC’s, computer based sketch tools offer a 
similar pen-based interaction experience. In addition, these computer-based tools can benefit from the 
ease of digital storage, transmission and archiving. Recognition of sketches can add even greater value 
to these tools: the ability to automatically identify elements in a sketch allows us to support tasks such 
as intelligent editing, execution, conversion and animation of the sketches. Spider diagrams are the very 
important way to solve problems. In addition, information can be organized thanks to spider diagrams. 
It is known that spider diagrams are a specific type of Euler diagram and this study will focus on this 
too. Sketching is an important phase of design and there are various sketch recognition techniques which 
will be mentioned below. I would like to give general information about spider diagrams syntax and 
semantics as a part of my study. This assignment gives information about sketch recognition algorithms 
for spider diagrams. Before focusing on the topic, information can be given about diagrams and 
sketching. To begin with, it is known that the process of design has several steps to achieve shapes and 
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the first step is provided by hand drawing. Consequently, pen and paper put forward an independent 
space appropriate to build quickly construction and allows for uncertainty.  

 
Keywords: Spider diagrams, Euler diagrams, Recognition, Sketching  
 
 

GİRİŞ 

 
Hand drawn pen and paper sketches are commonly used for capturing early phase designs and 

diagrams. Pen and paper offers an unconstrained space suitable for quick construction and allows for 
ambiguity. With recent advances in hardware, such as Tablet PC’s, computer based sketch tools offer a 
similar pen-based interaction experience. In addition, these computer-based tools can benefit from the 
ease of digital storage, transmission and archiving. Recognition of sketches can add even greater value 
to these tools: the ability to automatically identify elements in a sketch allows us to support tasks such 
as intelligent editing, execution, conversion and animation of the sketches. 

 
Sketching the diagram is advantageous in that it allows the user to focus on the actual diagram 

creation rather than the interface of the editing tools and it is a useful problem solving and 
communications technique [1, 8] 

 
This assignment gives information about sketch recognition algorithms for spider diagrams. 

Before focusing on the topic, information can be given about diagrams and sketching. To begin with, it 
is known that the process of design has several steps to achieve shapes and the first step is provided by 
hand drawing. Consequently, pen and paper put forward an independent space appropriate to build 
quickly construction and allows for uncertainty. Blagojevic et al said that `With the latest technological 
developing in computer technologies such as portable interactive personal computers (Tablet PC`s), 
computer-based tools offer a similar pen-based interaction experience. ` [17]. Blagojevic et al also says 
that these gadgets can make possible fascinating for conduction, archiving and ease of digital storage. 

SKETCHING RECOGNITION 

 
Why Sketching Recognition? 

 
`Sketch recognition` is the automated recognition of hand-drawn diagrams [7]. `Sketch 

recognition` is an increasing subject of interest to the great deal of percentage of humankind as graphic 
diagrams spread through teaching, industry, design and a lot of other domains. Diagrams are drawn by 
students and these shapes have relatives in fields as different as engineering, music, games, business, 
math’s, computer science and many other subjects. The aim of hand-sketching student diagrams 
provides active learning and original processes [2]. The last but not least important than others, 
sketching provides communication between people as one of the most omnipresent types of writing [2]. 
From thousands of years ago to the present day we can see any type of shapes anywhere; sketches are 
the first record type of humanity and have till now been widely used; the globally of sketches take the 
place of that of language and culture due to the fact that most of people are able to communicate with 
it [2]. 

 
According to designers, sketching is important to the creative process because it gives an 

opportunity to take certain shapes from uncertainly types, sizes and positions. `This uncertainty, or 
ambiguity, encourages the designer to explore more ideas without being burdened by concern for 



                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering 
and Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

324 
 

IMESET’17 

inappropriate alignment. Leaving a sketch uninterrupted, or at least in its rough state, is key to 
preserving this fluidity` [3]. 

 
 Sketch recognition techniques 

 
Sketch recognition techniques have generally divided into one of three categories [8]. Gesture-

based techniques, such as those used by the Palm Pilot’s Graffiti, can provide high-accuracy, but require 
the user to learn a particular drawing style in order for shapes to be recognized. Template-matching 
techniques allow drawing style flexibility, but require a different template to be created for every visual 
variation. This is an impractical task for many variable shapes, such as an arrow. Freesketch recognition 
allows users to draw shapes as they would naturally, but many current techniques have very low 
accuracy and usually require an enormous amount of domain-level tweaking to make them usable. 

 
To provide user interaction, the most and common method is drawing with pen and paper 

[7].Current systems usually focus on one of three different techniques for recognition: gesture 
recognition [4], vision-based recognition [5], or geometrical recognition. Gesture recognition 
technologies look at the path of the pen and order of the items drawn to help recognize diagrams. The 
approaches used to recognize gestures include stroke path features, hidden Markov models (HMMs) 
and Bayesian Networks. Vision recognition methods depend as Hausdorff template matching. 
Geometric recognition methods break down strokes into their primitive components and combine them 
into shapes. This is achieved by looking at perceptually important geometric properties and constraints 
based on Gestalt principles. In order to recognize a larger number of symbols while still achieving a 
high accuracy rate, we use a combination of gesture, vision and geometrical recognition techniques [8]. 

 

SKETCHING RECOGNITION ALGORITHMS OF EULER 
DIAGRAMS 

Background on Euler diagrams 

 
An Euler diagram [9], which is a diagrammatic means of representing sets and their relationship, 

takes shapes closed curves in the level surface that demonstrate set [10]. In addition, the size of the 
curved shape is not important to obtain Euler diagrams and the shape of the curve is also not important 
for it. The important aspect of this diagram is how they correspond. 

 
When someone looks at the mean of Euler diagram and Venn diagram, they can think that these 

have the same shape, but Venn diagrams are a special part of Euler diagrams. In addition, Venn 
diagrams must represent each possible area, while Euler diagrams can include a subset of each possible 
area. 

 
The most critical characteristic aspect of Euler diagrams is their capacity to visualize multifaceted 

hierarchies. The picture which, is on my appendix as figure 1, shows that animals are in more than one 
category, such as `cat` and `dog`, and these animals are also mammals. `It is difficult to indicate this 
categorization of relationship with the more usual tree based hierarchical visualization of 
classifications` [11]. 

  
 
Euler diagrams can be used for various areas, such as computer file organization, crime control, 

classification systems, education, genetics and medicine, but they are not limited to these areas [10]. 
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Sketching Recognition Algorithms of Euler Diagrams 

 
Generally, when someone creates Euler diagrams, they can take it helps of a pen, but there is no 

bright tool offered is present for this type of entry. At this time, there is one method to support sketching, 
which Euler diagrams draw with circles and ellipse [12, 4]. 

 
The recognition process can be done with various stages by a sample software tool. `This tool is 

an extension of the existing Sketch Node code base ̀  [1,8]. When someone would like to create a sketch, 
they can divide into two stages as a label and curves in components. In addition, the semantics of the 
sketch can be derived helps of computing. Besides, sketched curves can change with formal curves. 

 
There are various kinds of software to create sketches and I would like to use the Sketch set 

program to make up diagrams to clarify a sketched Euler diagrams. The recognition process can be 
divided into several stages. First of all, this phase offers to categories each syntactic indigent as a sub 
sector, such as curve label or curve. In addition, in this phase curves can also be divided into ellipses 
and circles [12]. When someone looks at my study appendix, they can see this phase in Figure 2. 

 
The second phase is known as an abstract syntax of the sketch. Semantic understanding of the 

diagram is necessary to provide intelligent interaction for a sketch tools. In Euler diagrams, each curve 
represents one zone and there is a relationship between zones so the zones present correspond to 
semantics [12]. When someone would like to build the abstract description of a sketched diagram, they 
face there huge steps. Firstly, each zone must define and then each zone must relationship with other 
zones in diagrams. Finally, someone can be established figuration by repeating from beginning to end 
all zones to build their label. 

 
The last phase of recognition is converting to the formal diagrams. The first step in this phase is 

converting from curves to formal ellipse, and then the ellipse can be converted into circles. 
 

SKETCHING RECOGNITION ALGORITHMS OF SPIDER 
DIAGRAMS 

 Background about Spider Diagrams 

 
When someone looks at the definition of spider diagrams, according to Wikipedia, they can see 

that a spider diagram can add substantial points to a Venn or an Euler diagram and when someone looks 
at Figure 3 (Euler Diagrams), Figure 4 (Venn diagrams) and Figure 5 (spider diagrams) in the appendix 
form of my study, they can see relatives among diagrams [13]. In addition, a spider diagram which is a 
star figure diagram is used in order to add a sign to a main opinion is also using in order to provide a 
simple way to organize information. Also, it is mainly used for creating or planning or complex ideas. 
Spider diagrams will start central ideas and get complicated. The main advantage of a spider diagram 
is that information can be organized so easily and quickly. There are various stages to creating spider 
diagrams and the first of them is someone writing the main idea of the topic on the middle of the page. 
Then, sub ideas can be found to create spider diagrams. Lastly, if sub ideas has an again sub ideas, these 
sub ideas can be shown on the diagrams. My appendix includes picture 2, which shows spider diagrams 
as example. 
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Spider Diagrams: Syntax and Semantics 

Spider diagrams which use shut curves are called `contours`, to speak for sets and bring forward 
relationships among those sets. Each `contour` has a specific label as named (in d1 in Figure 6 on my 
appendix, the contour labels are A and B). A `zone` is a region in a diagram and it can be inside some 
of them, but it is not inside the rest of them [15]. In a diagram, the zone of counter labels cans creative 
the set of possible zones. It can be demonstrated the set of diagram d by Z(d) and the zones from Z(d) 
may be shaded. In these shaded zones, spiders represent all elements [16]. Each spider diagram has feet 
and these feet demonstrate as S(d) (d1 has two feet in Figure 6 in my appendix). 

 
It is known that the semantics of unitary spider diagrams is sketch as an informal [16]. Spider 

diagram can be represented by region with stable sets. The empty set can be said as missing zones. 
Stapleton et al say that `Each constant spider asserts that the individual represented by its label is in the 
set represent by its habitat. `. In addition, Interpretations capture the semantics of spider diagrams; it 
can shows that I= (U,), universal set can be figured as a U, and φ is an assignment of subset of U to any 
counter label [15].   

I will give information about syntax and semantic of sketching algorithms on my appendix form 
because this part of my topic includes too much source code and formulate and there is a condition 
about page and condition also include that you can gives source code and pictures on appendix. 

 
Sketching Recognition Algorithms of Spider Diagrams 

 
Before I will give information about sketching recognition algorithms of spider diagrams, I would 

like to say that the spider diagram is a combination of Euler diagrams [13]. Consequently, when we will 
examine the sketch recognition of spider diagrams, we can divide spider diagrams as an Euler diagrams 
and Venn diagrams in order to improve sketching. 

 
There is a diversity of sketching programs, so one of them can be chosen to illustrate sketch 

recognition. There are also a variety of phases to get the recognition process for spider diagrams. The 
first phase of this process is dividing into groups such as curves, labels and zones and it can be called 
dividing syntax. When someone separates one spider diagram, they can get more than one Euler diagram 
and we can examine these Euler diagrams to have recognition. Next, we can divide Euler diagrams as 
curves and additional categorizes convert as an ellipse or circles. Each curve has a label to define their 
selves. 

 
Another phase of sketching is said as abstract syntax of the sketching. Semantic understanding is 

important to the editing and generating of diagrams because sketch tool need it to provide intelligent 
interaction. Abstract description of sketching can be divided into three steps. In the diagram, the first 
step, each zone must have identified and second, each zone has a relationship to other zones and thirdly, 
abstract description can be built by repeatedly from beginning to end all zones. 

 
The last phase of sketching recognizing, it can be said as converting to the formal diagrams. It 

can be drawn curve into formal curve. For this, it can be calculate the rotation of sketch ellipse and it 
can be taken axis as an x and y and sketching algorithms can be used to get formal curves helps of major 
and minor axis. 

  

CONCLUSION 

This study tries to give information about sketch recognition algorithms for spider diagrams and 
this study discussed why is sketching important. This work also examined the different diagrams, such 
as Euler diagrams, and it can be shown differences between diagrams. This also have information spider 
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diagrams syntax and semantic, but this paper does not include pictures and source code so there is a less 
information than normally. In addition, if someone looks at the appendix of my study, they can see 
source code and picture to deeply understand this topic. Lastly, this study also tries to give information 
sketch recognizing at the hands of Euler diagrams. 
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ÖZET 

Zemin iyileştirme yöntemleri, zeminin oturma değerlerini azaltarak zeminlerin taşıma kapasitesini artırmayı 
hedeflemektedir. Geosentetikler zeminlerin taşıma kapasitelerini artırmak için donatı olarak kullanılırlar. Birçok 
araştırmacı, küçük ölçekli laboratuvar deneylerinde donatılı kum zemin üzerine inşa edilen yüzeysel temellerin 
davranışını araştırmaktadır. Fakat küçük ölçekli deneyler boyut etkisi problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle, çalışma kapsamında ayrık liflerle rastgele donatılı kum zemine oturan yüzeysel temellerin yük-oturma 
davranışı incelenmiştir. Büyük ölçekli model tank sistemi içerisinde hazırlanan numunelere karışımın toplam 
ağırlığının % 0.125, %0.250 ve %0.500 oranında polipropilen (PP) lif katılarak bir seri plaka yükleme deneyi 
yapılmıştır.  Büyük ölçekli model tank sistemi dairesel olup 100 cm çapında ve 40 cm yüksekliğindedir. Deneylerde 
kullanılan temel plakaları 12-14 cm çapında ve 2 cm et kalınlığındadır. Büyük ölçekli model tank sistemi içerisinde 
yürütülen plaka yükleme deney sonuçlarına göre donatılı kum zemin donatısız kum zemine nazaran aynı gerilme 
altında daha az oturma göstermiştir. Ayrıca donatılı ve donatısız zeminlerde temel çapı arttıkça aynı taban 
basıncında daha az oturmalar meydana geldiği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yüzeysel dairesel temel, taşıma gücü, polipropilen lif,  kum zemin, rastgele donatılı zemin, 
büyük ölçekli test 
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INVESTIGATION OF BEARING CAPACITY OF CIRCULAR FOUNDATIONS  
FOOTING ON REINFORCED SOIL WITH POLYPROPLENE FIBERS 
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 Mustafa KUCUK*  
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ABSTRACT 

Soil improvement methods aim to increase the bearing capacity of the soil by decreasing the settlement values of 
the soil.  Geosynthetics are used as reinforcement to increase the bearing capacity of soil. Many researchers 
investigated behavior of shallow foundations constructed on reinforced sand in the small-scale laboratory 
experiments. However most of the problem scale effects are small-scale experiment. Therefore in this study load-
settlement behavior of shallow foundation constructed on randomly distributed reinforced sand was investigated 
large-scale model tank. A series of plate loading tests were conducted on each samples %0,125, %0,250 and %0,50 
of PP by total weight of mixture were used in the preparation of specimens in large-scale tank. The large-scale 
model tank has 100 cm diameter and 40 cm height. Plates are used in the experiments that of basic diameters have 
12 cm and 14 cm.  Experimental results showed that reinforced  sand soil was less settlement at the same stress. It 
has also been determined that as the foundation diameter increases in the reinforced and unreinforced soils, less 
seetlement occurs in the same base stress. 

Keywords: Shallow circular foundation, bearing capacity, polyproplene fiber, sand soil,  
randomly reinforced soil, large scale test. 
 

GİRİŞ 

Zemin iyileştirme yöntemleri zeminlerin permeabilite, taşıma kapasitesi, kayma mukavemeti (c,ø) gibi bazı 
mühendislik özelliklerini iyileştiren yöntemlerdir. Bu yöntemlerden günümüzde kullanılan en önemlilerinden birisi 
zemine donatı yerleştirilmesidir. Zemin içerisine yerleştirilen donatı elemanları geleneksel olarak metal veya 
geosentetik ürünler olduğu gibi son yıllarda ayrık yapılı sentetik liflerde kullanılmaktadır [1-3]. Ayrık lifler zemin 
içerisine çimento, kireç ve diğer katkı malzemeleri gibi rastgele karıştırılıp ilave edilmektedir. Liflerin rastgele 
olarak yerleştirilmesi potansiyel kayma yüzeyi oluşmasını engeller ve zemine mukavemet izotropisi sağlar [4]. 

Donatılı zemin kavramı ilk olarak 1969 yılından Vidal tarafından uygulanmış olup donatı elemanları kullanılarak 
zeminin kayma direncini artırdığı elde edilmiştir [2]. Son yıllarda donatılı ve ayrık donatılı zeminlerle ilgili yapılan 
çalışmalar hız kazanmıştır. Ayrık donatı malzemesi olarak plastik türü sentetik ürünler, Hindistan ceviz lifi, papirüs 

https://imeset.org/
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gibi materyaller kullanılmaktadır. Yapılan laboratuvar çalışmalarında genel olarak zeminin taşıma kapasitesi ve 
mukavemet özellikleri araştırılmıştır. Ayrıca yapılan deneyler sonucunda laboratuvar deneyleri yanı sıra teorik 
modellerde sunulmuştur [1-11]. Donatılı zeminlerle ilgili yapılan çalışmalar genel olarak küçük ölçekli laboratuvar 
çalışmaları olup büyük ölçekli deneyler yok denecek kadar azdır. 

Bu çalışma kapsamında büyük ölçekli model tank içerisinde rölatif sıkılığı (Dr) %60 olan kötü derecelendirilmiş 
bir kum zemin (SP), ağırlıkça farklı oranlarda (% 0,125, %0,250 ve  %0,50) polipropilen lif malzeme rastgele ilave 
edilerek donatılandırılmıştır. Rastgele donatılı kum zemine oturan dairesel kesitli yüzeysel tekil temeller 
yerleştirilerek bir seri plaka yükleme deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda zeminin gerilme-oturma 
davranışları incelenmiştir ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Deneylerde kullanılan kum Erzurum İlinin Doğusunda yer alan Horasan İlçesi kum ocağından temin edilmiştir. 
Malzemelere ait özellikler ASTM standartlarına göre belirlenmiştir ve kum zemine ait granülometri eğrisi değerleri 
ve rölatif sıkılık değerleri sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Zemin içerisine rastgele donatı olarak 
yerleştirilen polipropilen lifin üretici firmadan alınan bazı özellikleri Tablo 3’de verilmiştir. Deney kumuna ait 
granülometri eğrisini belirlemek için mekanik elek analizi deneyi yapılmış ve kuma ait eğri Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

 

Tablo 1.Deneylerde kullanılan kum malzemenin indeks özellikleri 

Granülometri Parametreleri  
Zemin Sınıfı (USCS) SP 
Efektif Dane Çapı, D10 (mm) 0,19 
D30 (mm) 0,4 
D60 (mm) 0,8 
Üniformluluk Katsayısı Cu=D60/ D30 4,21 
Derecelenme Katsayısı Cc= (D30)2/(D60.D10) 1,05 

 

Tablo 2. Rölatif sıkılık değerleri 

Rölatif sıkılık parametreleri Birim Değer 
Dane Yoğunluğu (γs) kN/m3 25,8 
Maksimum kuru birim hacim ağırlık(γkmax) kN/m3

 
18,16 

Minimum kuru birim hacim ağırlık (γkmin) kN/m3

 
14,5 

Kuru birim hacim ağırlık(γk) kN/m3 16,5 
Maksimum boşluk oranı (emax)a - 0,8 
Minimum boşluk oranı (emin)b - 0,4 
Boşluk oranı (e) - 0,56 

 

a Maksimum boşluk oranı deneyi ASTM D-4253-16 (2016), 
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b Minimum boşluk oranı deneyi ASTM D-4254-16 (20016)’ ya göre yapılmıştır. 

 
Tablo 3. Polipropilen life ait indeks ve mekanik özellikler 

Nominal çap, (mm)                                          0,050 
Uzunluk, (mm)                                                            12 
Birim ağırlık, (kN/m3)                                                 9,1 
Çekme mukavemeti, (N/mm2)                                         320-400 
Elastisite modülü, (N/mm2)                                         4000 
Spesifik yüzey alanı, (m2/g)                                      0,2-0,3 

 

 

Şekil 1. Kum zemine ait dane çapı dağılım eğrisi 

Model deneyler 100 cm çapında, 40 cm derinliğinde büyük dairesel model tank sistemi içerisinde yürütülmüştür. 
Yükleme deneylerinde, düşey yükler altında meydana gelebilecek yanal deformasyonların önüne geçebilmek 
amacıyla dairesel kesitli tank sisteminin deney haznesinin et kalınlığı 2 cm olup rijit çelik malzemeden üretilmiştir. 
Tank sistemi reaksiyon kiriş uzunluğu 144,5 cm ve kalınlığı 26 cm olan çelik malzemeden imal edilmiştir. 
Reaksiyon kiriş uzunluğu ve kalınlığı da olası deformasyonları önleyecek şekilde imal edilmiştir.  Yükleme hızı 
deneyler süresinde 1,2 mm/dk olarak sabit tutulmuştur. Temele uygulanan yük, reaksiyon kirişi ile temel arasına 
yerleştirilmiş 50 kN kapasiteli S tipi yük hücresi ile iletilmiştir. Temel plakasına eksenel yükü üniform olarak etki 
ettirebilmek için yük hücresi ile temel plakası arasına çelik bilye konulmuştur. Temel plakasının altında meydana 
gelen düşey deformasyonları gözlemlemek için deplasman ölçer (LVDT) kullanılmıştır. Kullanılan LVDT ile 0,01 
mm hassasiyetinde veriler elde edilmiştir. Her bir temel plakası için üç adet LVDT kullanılmış ve temel plakası 
üzerine 120 derece açıyla üç noktadan yerleştirilmiştir.  Bu sayede temel plakasında meydana gelebilecek olası 
eksantiriste olup olmadığı gözlemlenmiştir. Deneyler verileri bir veri toplama sistemi ile bilgisayar ortamına 
aktarılmaktadır. Deney düzeneği ve model tank sistemi Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.  a).Tank sistemi-deney düzeneğine ait genel görüntü 

b). Model tank sistemi haznesine ait görüntü 

Deneylerde yaklaşık 325 kg kum tank haznesi içerisine tabakalar halinde sıkılığı Dr= %60 ( γk =16,5 kN/m3)’ 
olacak şekilde yerleştirilmiştir. Polipropilen (PP) lif içeriği toplam kum ağırlığının % 0,125, %0,250 ve  %0,50’si 
olarak seçilmiştir. Her deney için belirlenen yüzde oranına göre tank haznesinin içerisine kum ve polipropilen lif 
rastgele olarak karıştırılıp aynı rölatif sıkılıkta deney haznesine yerleştirilmiştir. Polipropilen lif malzemesinin kum 
zemine homojen karışmasını sağlamak için lif ilavesi sırasında kum zemin devamlı karıştırılıp tabakalar halinde 
yerleştirilmiştir. Deney tankına yerleştirilen kumun, istenilen rölatif sıkılığı elde etmek için önceden belirlenen 
yüksekliğinin tankın her noktasında aynı olması için farklı noktalardan kontrollü ölçümler alınmıştır. 

Kullanılan yüzeysel dairesel temel çapları 12 cm ve 14 cm, et kalınlığı t=2 cm olan rijit çelik plakalar kullanılmıştır. 
Temel boyutlarının seçimin de sınır etkilerinden dolayı tank sistemin boyutları önemli etken olmuştur. Tank 
sisteminin çapı ve derinliği, temel genişliği ve çapından yaklaşık 7 katından daha fazla olup tank haznesinin 
kenarları ile kum zemin arasında meydana gelebilecek sürtünmenin deney sonuçlarını etkilemeyeceği 
düşünülmüştür. Temel plakları nihai taşıma gücüne kadar yüklenmesi amaçlandığından, oturmanın temel 
plakasının kalınlığına eşit oluncaya kadar yüklemeye devam edilmiştir. 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Donatısız kum zemine ve zemin ağırlığınca  %0,125, %0,250, %0,50 polipropilen lif ile donatılandırılmış kum 
zemine oturan yüzeysel temellere ait ortalama taban basıncı-oturma grafikleri temel çapı 12 ve 14 cm için sırasıyla 
Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3. 12 cm temel çaplarında farklı oranlarda polipropilen donatılı kum zeminin ortalama taban basıncı–
oturma ilişkisi 

 

Şekil 4. 14 cm temel çaplarında farklı oranlarda polipropilen donatılı kum zeminin ortalama taban basıncı–
oturma ilişkisi 

Şekil 3 ve 4 incelediğinde donatılı zeminlerde donatısız zeminlere göre aynı taban basıncında oturmanın daha az 
olduğu görülmüştür. Öte yandan sonuçların daha iyi görülmesi açısından temel çapı 12 cm ve 14 cm için donatışız, 
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%0,125, %0,250, %0,50 PP lifle donatılandırılmış kum zeminlerin ortalama taban basıncı-oturma şekilleri ayrı ayrı 
Şekil 5’ te gösterilmiştir.  

Şekil 5 incelendiğinde donatılı ve donatısız temel zeminlerde temel çapı arttıkça oturmaların azaldığı görülmüştür.  
Polipropilen lif oranının artmasıyla genel olarak tüm temel boyutlarında aynı taban basıncında oturmaların azaldığı 
gözlenmiştir. 

 

Şekil 5. Donatısız-donatılı zeminlere ait ortalama taban basıncı-oturma grafiği 

 

Donatılı ve donatısız kumdaki deney sonuçlarının yorumunda, 

BCR=qr/q                            U=s/d 

eşitlikleri tanımlı ‘‘taşıma kapasitesi oranı (BCR)’’ ve ‘‘oturma oranı (U)’’  terimleri kullanılmıştır.  

qr : donatılı zeminde belli belli bir oturma değerine karşılık gelen ortalama taban basıncı 

q : donatısız zeminde aynı oturma değerine karşılık gelen ortalama taban basıncı 

s : temelin oturma miktarı 

d : temel çapı 

ifade etmektedir. 
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Boyutsuz oturma oranının U=0.01 ile U=0.20 arasındaki değerlerine karşılık gelen taşıma kapasite oranları 
hesaplanarak BCR-U ilişkisi Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi lif oranı %25 olan 
rastgele donatılı zeminde oturma oranı U=0.01’den U=0.20 değerine arttıkça BCR değeri 12 cm çaplı tekil temelde 
2.08 değerinden 1.56 değerine, 14 cm çaplı tekil temelde ise BCR değeri 3.30 değerinden 1.48 değerine azalmıştır. 
PP oranı % 0.50 olan donatılı zeminde ise U değerinin artmasıyla BCR değerinde önemli bir değişim 
gözlenmemiştir. 

 

Şekil 6. 12 cm çaplı temelin oturma oranı(s/d)-taşıma kapasite oranı(BCR) ilişkisi 

 

Şekil 7. 14 cm çaplı temelin oturma oranı(s/d)-taşıma kapasite oranı(BCR) ilişkisi 

 

4. SONUÇLAR 
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Bu çalışmada donatısız ve rastgele donatılı zeminlerde dairesel kesitli farklı boyuttaki yüzeysel temellerin yük-
oturma davranışı araştırılmıştır. Bu amaçla bir seri yükleme deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir. 

• Donatılı ve donatısız zeminlerde temel çapı arttıkça aynı taban basıncında daha az oturmalar meydana 
gelmektedir. 

• Donatı miktarı arttıkça aynı taban basınca daha az oturma olmuştur. 

• Lif oranı %0,50’ye ulaştığında oturma artmıştır. 
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 ÖZET 

Çalışmada incelenen eserde yer alan söz varlığı üzerinde durulmaya çalışılmış ve halkbilimle ilgili olan 
sözler tasnif edilip örneklendirilmiştir. Böylece incelenen eserde kullanılan söz varlığının zenginliğine, dil ve 
kültürün ilişkisine ve elde edilen verilerin dil öğretiminde kullanılabilir olduğuna dikkat çekmek amaçlanmıştır. 
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği ile yürütülmüştür. Elde edilen veriler 
kategorisel içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda; Necati Cumalı'nın Türkçenin söz 
varlığından büyük ölçüde yararlandığı görülmüştür. Kalıp sözlere sıkça yer vermesi, sözcükleri değişik anlamda 
kullanması, argodan terime kadar geniş bir söz varlığını eserine yansıtması dikkat çeken hususlardandır. Necati 
Cumalı eserinde halkbilimi ile ilgili birçok veriyi de kullanmıştır. Yazar; halka ait olan unsurları halkın konuştuğu 
dille yansıtmaktadır. Bu eserin yapılacak titiz bir çalışma sonucunda Türkçe öğretiminde de kullanılabilir bir eser 
olduğu görülmüştür. Söz varlığı açısından zengin olması, Türkçenin anlatım zenginliğini yansıtması, Türk kültürü 
ile ilgili unsurlara sıkça yer verilmesi bunun göstergesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca İncelenen eserin 
yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilir odluğu sonucuna varılmıştır. Sonuçlardan hareketle çalışma alanı ile 
ilgili önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Necati Cumalı, Yağmurlarla Topraklar, söz varlığı, halk bilimsel yaklaşım 
 

 
NECATİ CUMALI UNIFY THE VOCABULARY OF "YAĞMURLARLA 

TOPRAKLAR" AND WITH WHEN THE PUBLIC SCIENTIFIC APPROACH 

 ABSTRACT 

The study examined contained in vocabulary to wind down on the works studied and classified the people's 
science-related words and exemplified. Thus has been examined in the presence of wealth, language and culture, 
the word used in the relationship and can be used in teaching the language of the data obtained is intended to attract 
attention. Research qualitative research conducted with the documents the methods of mining technique. The data 
obtained were analyzed with categorical content analysis. As a result of the analysis; Necati Cumalı is greater than 
the extent of the Turkish vocabulary. Mold often place words, words that are different in the sense that it offers a 
range of use, from the slang term work of mirroring the existence of notable promised consideration. Necati Cumalı 
suppliers with many data in his work. Author; reflects the language spoken by the people who belong to the public 
elements. This work will be done as a result of a meticulous study Turkish can also be used in teaching work. 
Vocabulary-rich, expressive richness of Turkish mirroring, most frequently about Turkish culture elements be 
present in that indicator. Also can be used in teaching Turkish to foreigners of work od Surveyed length was 
concluded. Made suggestions about the workspace to the transaction results. 

Keywords: Necati Cumalı, Yağmurlarla Topraklar, the people's vocabulary, scientific approach 
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GİRİŞ 

Dil hayatın her alanında etkili iletişim yollarından biridir. Bu etkili yollardan birsi de kaleme alınan yazı 
türleridir. Roman bu yazı türlerinden olup yazarların dili etkili, verimli, gerektiği kadar ve büyük bir titizlikle 
kullandıkları bir türdür. Roman türü hem okuyucusuna keyif veriri hem de okuyucuların dil becerisini geliştirmede 
büyük yarar sağlar. Roman türü; Türkçe eğitimi ve öğretiminde, yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığı, dili 
ustalıkla kullanma, halk diline yer verme gibi durumlarda eğitimin bir aracı olabilir. Bu nedenle roman türünü 
Türkçe öğretiminde nasıl ve nerde kullanılabileceği ile ilgili alt yapı çalışmasının yapılması gerekir. Çünkü kimi 
zaman öğrencilerin seviyesine uygun olmayabilir kimi zaman yazarlar eserlerinde dilin kurallarını yanlış 
uygulayabilir. Bu yüzden seçilecek eserlerin nitelikli olması büyük önem arz etmektedir. Özellikle ve öncelikle 
kendisini yazın alanında kanıtlamış büyük yazarlardan başlanmasının daha iyi olacağı düşünülmektedir. Çünkü 
şair ve yazarlar duygu ve düşüncelerini dil ile somutlaştırırken bir taraftan da dilin hususiyetlerinin, inceliklerinin 
kitleler tarafından benimsenmesini sağlarlar (Parlak Kalkan, 2013). Nitekim bu durum Necati Cumalı'nın 
eserlerinde de görülmektedir.  

Bu çalışmada Türk edebiyatının usta kalemlerinden biri olan Necati Cumalı'nın Tütün Üçlemesi olarak 
nitelendirilen "Tütün Zamanı (Zeliş), Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün" eserlerinden Yağmurlarla Topraklar adlı 
eseri ele alınmıştır. Bu eserde ve diğer eserlerinde genelde Necati Cumalı'nın yalın, akıcı ve şiirsel bir dil kullandığı 
görülmektedir. Cumalı taşra, kasaba insanının gerçeğini; yaşadığı toplumsal sorunları bu bakış açısıyla 
yansıtmıştır. Özellikle “Tütün Üçlemesi” olarak nitelendirilen Tütün Zamanı/Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar, Acı 
Tütün bu bakış açısıyla yazılmış romanlarıdır. Necati Cumalı'nın romanları, iyi kurulmuş sağlam gözlemlerin 
yanında hayata dair gerçekçi tasvirlere sahiptir. Bu romanlar; yerel renkliliği ve yerli unsurları samimi şekilde 
yansıtmasıyla kendi insanımızı bulduğumuz gerçekten bizim diyebileceğimiz romanlardır. Bu özellikler Necati 
Cumalı’nın Türk roman tarihinde hak ettiği yeri alması için yeterli sebeplerdir (Kocabıyık, 2006). 

Yazarın dile hakimiyeti eserlerinden de anlaşılabilmektedir. Bunun için Necati Cumalı'nın eserlerindeki söz 
varlığı yelpazesi geniştir. Bu genişliğe bir de sözcükleri kullanmadaki ustalığı eklendiğinde yazarın eserlerinin dil 
açısından incelenmesinin önem arz ettiği görülmektedir. Buna bir de halk ağzı, halk motiflerini de ekleyince bu 
eserler dilin kuralları ve dilin gerçek hayatta uygulanması ile ilgili dikkat çekebilecek öncelikli eserler arasında 
yerini almaktadır. Çünkü söz varlığı bir dili ve o dilin tarihini yansıtan en büyük özelliklerden biridir. Bir dile ait 
sözlerin hepsidir. Söz hazinesi, sözcük dağarcığı, kelime hazinesi olarak da tanımlanan (Vardar, 1998; Korkmaz, 
1992; TDK, 2005) söz varlığının dil uygulamalarındaki kullanımını görmek yaralı olacaktır. Bu da yazılı eserlerde 
yazarların kullandıkları dilden hareketle bu eserleri incelmekten geçer.  
Bir dili zenginleştiren, gücünü arttıran, o dilin en eski dönemlerinden beri kullanılan, ait olduğu toplum ile 
değişen gelişen kelimeleri anlamak; bunların kullanımlarıyla ilgili doğru bilgilere ulaşmak dilin yazılı ürünlerinin 
incelenmesinden geçmektedir. Dilin imkânları ve zenginliği araştırılırken yazar ve şairlerin eserlerinde 
kullandıkları söz varlığı vazgeçilmez bir kaynaktır. Bir bakıma söz varlığı yazar ve şairlerin kültürlerinin ve 
hayata bakış tarzlarının eserlere yansımasıdır.   Bir yazar veya şairin eserlerinde dili kullanış tarzı, üslûbu onun 
ifade gücünü ve çağdaşlarından farkını ortaya koyar. Hayat ve insan karşısında alınan tavır, bir edibin dilinde 
kendine has kavramlara bürünür. Yazar ve şairler, bilinen dile kendi yorumlarını getirirken, kelimelere 
şahsiyetlerinin ve mizaçlarının rengini de katarlar. İçinde yaşadıkları cemiyetin, dünü, bugünü ve yarını arasında 
kelimelerle yaptıkları gerilimli yolculuk geçmişten geleceğe, hatıralardan gerçeklere, hasretlerden hayal ve 
ideallere doğrudur (Ergüzel ve Kirik, 2012) . 

Böylece yazar ve şairlerin kullandıkları söz varlığından hareketle dilin zenginliği ve halkın o sözlere 
yükledikleri farklı anlamları öğrenmek daha rahat olabilir. Buradan hareketle de dilin geçmişi hakkında fikir sahibi 
olunabilir. Nitekim Karakuş ve Baki (2015) çalışmalarında; bir dilin gerçek zenginliği ve yaşı sahip olduğu söz 
varlığı ile kendini ortaya koyduğunu ve kalıplaşmış dil birimleri bu zenginliğin en önemli öğelerinden olduğunu 
söyler. Bir atasözü ile bir ciltlik kitap yazmak mümkün olabildiği, Türk dilinde bir cümle ile bir ömrü özetleyen 
sözler olduğuna dikkat çekerler. Ayrıca bu tür zenginliklerin dilin yaşının da çok eski tarihlere dayandığının ispatı 
olduğunu söyler ve yapılan bu tür çalışmaların sonucunda tarih boyunca geçirdiği evreleri, yayıldığı coğrafyaları, 
buralarda bıraktığı eserleri, bütün lehçe ve ağızları göz önünde bulundurulduğunda kurallı ve güçlü bir dil olan 
Türkçenin zengin bir sözvarlığına sahip olduğunu gösterdiğini (Aksan, 2015: 157; Gökdayı, 2008: 89; 2006: 191; 
Toklu, 2003: 110) aktarırlar. Çünkü; 
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 Söz varlığı, sadece bir dilde bir takım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş simgeler, kodlar ya da 
dilbilimdeki terimiyle göstergeler olarak değil, aynı zamanda o dili konuşan toplumun kavramlar dünyası, maddi 
ve manevi kültürünün yansıtıcısı, dünya görüşünün bir kesiti olarak düşünülmelidir. Örneğin toplum yaşamında 
aile ilişkilerinin sıkı olduğu Türk dünyasında bu ilişkiler kavramlaştırılmakta elti, görümce, baldız, yenge gibi ayrı 
ayrı kavramlar belirlenmiş bulunmakta, buna karşılık Hint-Avrupa dil ailesinin Roman ve Germen kollarının her 
birinde bu kavramların tümü tek bir sözcükle anlam bulmaktadır (Aksan, 2006: 7).  

Bu denli köklü bir geçmişe sahip olan Türkçe söz varlığı hakkında bilgi sahibi olunmalı ve dil öğretiminde 
bu tür çalışmalar sıkça kullanılmalıdır. Aksan, (2004: 43-44) çalışmasında Türkçenin söz varlığının temel 
özellikleri ile ilgili şunları söyler: Türklerin zaman içinde birçok toplumla ilişki kurduğuna ve bunun sonucunda 
yabancı sözcüklerin dile yerleştiğine dikkat çeker. Tür dilindeki sözcüklerin çokanlamlılık özelliklerine, 
ikilemelerin sıkça kullanılmasına vurguda bulunur. Türkçenin eş anlamlı sözcüklerin sık kullanıldığı ve 
kavramlaştırma konusunda güçlü bir yapıya sahip olduğu hususu belirtir. Bu denli güçlü ve etkili olan Türkçenin 
öğretiminde dikkatli davranılmalı ve dili tanımak adına, dili tanıtmak adına, öğretmek adına şair ve yazarların 
kullandığı söz varlığı dil eğitiminde aktif kullanılmalıdır. Bu öğretimin yapıldığı ders Türkçe dersidir. Çünkü 
Türkçe dersi dil dersi, beceri dersidir ve uygulama yoluyla dilin en iyi öğretildiği derstir. Ancak Türkçe öğrenmek 
ya da öğretmek demek sadece söz varlığını öğretmek değildir. Bu söz varlığının çeşitleri, özellikleri, arka 
planındaki derin anlamı ve halk dilindeki yansıması da öğretilmesi gerekir. Böylece dil öğretilirken kültür 
öğretilmiş olur kültür öğretilirken dil öğretilmiş olur.  

Türkçe öğretiminde tek amaç sözcük öğretmek değildir. Kişiye dili, Türk kültürünü de gerektiği şekilde 
öğretmek gerekir (Kara ve Şıhlaroğlu Yıldırım, 2017). Söz varlığının oluşmasında toplumun konuştuğu dilin yeri 
büyüktür. Çünkü söz varlığı, bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı olduğu kadar toplumun 
düşünce yapısını, olaylara ve dünyaya bakış açısını, kültürünü, gelenek-göreneklerini iletişim sırasında ortaya 
çıkaran ve nesilden nesile aktarılan büyük bir miras olduğu (Karababa, 2013) kabul edilmektedir. Kültürün bir 
toplumun kişiliği ve karakteri (Göker, 1996: 35) olmasından dolayı dil ve kültür arasındaki derin bağ 
koparılamayacak kadar sağlam görülmektedir. Dil, toplumun kültürüne ışık tutarak o toplumun inançlarını (Aksan, 
2015), örf adetlerini ve insan ilişkilerindeki dil ile kültür ilişkisini ortaya koyar. Çalışmalar yapılırken dili bir bütün 
olarak düşünmek ve her yönüyle ele almak gerektiği düşünülmektedir. Nitekim söz varlığı ile ilgili çalışmalar 
yapılırken organ ve akrabalık adlarının, sayıların, günlük hayatta sıkça kullanılan isim ve fiiller ile onlarla ilişkisi 
olan kelimelerin, sıkça kullanılan deyimler, atasözleri ve iletişimde önemli bir yeri olan kalıplaşmış sözlerin ele 
alınarak çalışmaların bu şekilde yürütülmesi daha yaralı olabilir (Barın, 2003). Bu tür araştırmalar sonucunda 
sadece Türkçe dersi için değil diğer dersler için de etkili öğretim ortamı materyalleri elde edilebilir. 

 
 Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araştırmanın amacı, Necati Cumalı'nın (2007). Yağmurlarla Topraklar (Tütün Zamanı II), Cumhuriyet 

Kitapları, (İstanbul); adlı kitabında yer alan söz varlığı hakkında yapılacak tarama sonucunda fikir sahibi olmak ve 
bu söz varlığını belirtilen başlıklar altında örneklendirmektir. Tarama yapılırken söz varlığına halkbilimsel 
yaklaşım tarzıyla da yaklaşılarak halkbilimi ile ilgili olan sözler de tasnif edilip örneklendirmektir. Böylece yazarın 
ilgili eserindeki söz varlığı zenginliğine dikkat çekilirken diğer taraftan da bu söz varlığı halkbilimsel açıdan 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu yolla Türkçe söz varlığının zenginliğine, dil ve kültürün ilişkisine ve elde edilen 
verilerin dil öğretiminde kullanılabilir olduğuna dikkat çekmek amaçlanmıştır. Çünkü şairler ve yazarlar 
eserlerinde kullandıkları dille kişiliğini, ilgi alanını, önem verdiği kavramları yansıtmaktadır. Bu tür çalışmaların 
batıda sıkça yapıldığı görülmektedir (Aksan, 2011). Şair ve yazarların fikir ve duygu dünyalarını anlatmada 
kullandıkları söz varlığı ve bunların metin içindeki özel anlamları dil incelemeleri bakımından önemlidir (Ergüzel 
ve Kirik, 2012). 

 
1.2. Araştırmanın Yöntemi 
 Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği ile yürütülmüştür. Bu teknik 

ile araştırmanın amacı doğrultusunda olaylar, olgular ile ilgili bilgilerin yer aldığı hem yazılı materyallerin hem de 
işitsel veya görsel elektronik kaynakların incelendiği ve değerlendirildiği nitel araştırma tekniklerindendir. Bu 
teknik dil bilimcilerin, sosyologların, tarihçilerin ve diğer birçok alanda araştırma yapanların sıkça kullandıkları 
bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2013; Kara ve Şıhlaroğlu Yıldırım, 2017). Bu yöntemle Necati Cumalı'nın 
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(2007). Yağmurlarla Topraklar (Tütün Zamanı II), Cumhuriyet Kitapları, (İstanbul); adlı kitabı söz varlığı ve bu 
söz varlığına halkbilimsel yaklaşım açısından incelenmiştir. 

 
1.3. Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi 
Araştırmada Necati Cumalı'nın (2007). Yağmurlarla Topraklar (Tütün Zamanı II), Cumhuriyet Kitapları, 

(İstanbul); adlı kitap içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Bu yol; “sözel, yazılı veya diğer materyallerin içerdiği 
mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve 
çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır” (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22). 
İncelenen kitaba yönelik uzman görüşü ve alan taraması sonrasında içerik değerlendirme formu hazırlanmıştır. İki 
kişi birbirinden bağımsız olarak kitabı taramış ve verileri bu şekilde içerik değerlendirme formuna bağlı kalarak 
kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Veri toplama sürecinde kişiler veri alış verişinde bulunmamıştır. Analiz 
aşamasında araştırmacılar elde ettikleri veriler birlikte değerlendirmiştir. Analiz sürecinde kategorisel içerik analizi 
yöntemine başvurulmuştur. Verileri tasnif etmek, açıklamak ve bunlarla ilgili açıklamalara, ilişkilere ulaşmak için 
kategorisel içerik analizi yöntemi araştırmacılar tarafından kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
Bu yöntemle analizde ulaşılması muhtemel veriler önceden belirlenmiş çeşitli ana ve alt başlıklar halinde tasnif 
edilerek sunulabilir (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 90; Bilgin, 2006). Kategorisel içerik analizi yöntemi ile yürütülen 
bu çalışmada Necati Cumalı'nın (2007). Yağmurlarla Topraklar (Tütün Zamanı II), Cumhuriyet Kitapları, 
(İstanbul); adlı kitabına yönelik söz varlığı ana başlığından hareketle tasnif çalışması yapılmıştır. Daha sonra bu 
tasnif işlemi atasözü, deyim, argo gibi alt başlıklar halinde sunulmuştur. Ayrıca söz varlığından hareketle bu söz 
varlığının halkbilimi açısından da değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken halk hekimliği, inanç, 
batıl inanç, halk meslekleri, akraba adları gibi başlıklar verilerek örneklendirme yapılmıştır. Örnekler verilirken 
çalışmanın güvenirliğini arttırmak için sayfa numarası ile birlikte verilmiştir. Ayrıca inceleme başlangıcı 
aşamasından çalışmanın son aşamasına kadar araştırmanın güvenirliğini sağlamak için sürekli iki bağımsız uzman 
görüşüne dayandırılarak çalışma sürdürülmüştür. Uzmanların ve araştırmacıların tam mutabakatları sonrasında 
çalışma son şeklini almıştır. 

2. BULGULAR VE YORUM 

Necati Cumalı’nın Yağmurlarla Topraklar adlı eserindeki söz varlığı ve buna halkbilimsel yaklaşım üzerine 
bir inceleme çalışması sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara yönelik yorum aşağıda belirtilmiştir: 

 
2.1. Deyimler  

Eserde yer alan deyimleri, alfabetik sırayla vermeyi uygun görüyoruz: kulağını doldurmak, eline su 
dökememek  (s.21), kulak kesilmek (s.29), korktuğuna uğramak, ağzı açık kalmak, akıl öğretmek  (s. 39), yüzü 
gölgelenmek(s.41), demir almak (s.62), halk domuzdan kıl koparmak (s.267), ağzının payını vermek (s.25), ödü 
kopmak (s.29), iç rahatlığını duymak (s.31), canı burnunda olmak (s.35), alaya almak (s.54), ince eleyip sık 
dokumak (s.115), yüz göz olmak (s.139), içi içine sığmamak (s.335), içli dışlı olmak (s.236), kulak asmamak 
(s.238), kulağı delik olmak (s.304), ondan öteye davul çalmak (s.348)ağzından laf kaçırmak (s.383), sırtı yere 
gelmemek (s. 30), soluğu kesik olmak (s. 31),  yüreği ağzına gelmek (s. 47), para canlısı olmak s.57,  burun buruna 
gelmek s.112,  yüzüne gözüne bulaştırmak (s.115),  aklını başına toplamak (s.157),  cin olup adam çarpmak (s. 
254),  astarı yüzünden pahalı olmak (s. ), eli kulağında olmak (s.47), taş atıp kolu yorulmak (s.226),  çocuk 
azıtıyordu, (s.107),  açıkgözlü olmak (s. 367), soyup soğana çevirmek (s. 87). 

 

2.2. Atasözleri  

Eser kalıplaşmış sözler bakımından deyimler kadar zengin değildir. Romanda elde edilen tek atasözü örneği 
şudur: “Eh böyledir, kiminin parası kiminin duası.” (s.45) 
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2.3. Dualar (Alkışlar) ve Beddualar (Kargışlar) 

Eserde örnek olarak verebileceğimiz dua ve beddualar şunlardır: Temiz adamsın vallahi Allah senin de 
gönlüne göre versin. (s.78). Allah razı olsun senden. Hayırlar göresin inşallah! Eh böyledir, kiminin parası, kiminin 
duası. Hangisi daha çok yarar belli olmaz insana. (s.45). ''Büyük Allahım, gayrı sana daha ne diyeyim bilmem 
ki?  Bizim gibi fukaraların böyle mahkeme kapılarında süründürenlerin yüzünü güldürme...'' (s.12) 

— Burunlarından gelsin inşallah!.. (s.132) 
 
2.4. Alay, Küfür, Argo  
Ayağını kıçının altına alıp şimdi oturduğu koltuğa yerleşir (s.9),  hep yalancı, hep namıssız! (s.10), burnu bir 

daha sürtülsün deyyusun... (s.11),  ''Bak köpeğe!'' demişti içinden.'' kimin kapısında doyarsa onun için havlar...'' 
(s.39),Üstelik öğrendiği dil ne işe yarıyor? Gece kulüplerinde Avrupa'nın kaldırım yosmalarıyla para yemesine. 
(s.52),  İtalyan sinema yıldızları gibi kafir! Üstelik öyle fettan, öyle hergele, öyle anasının gözü ki... (s.163),  --
Enayiler, dedi. (s.68),   söz gelişi sünepe bir memurun genç,güzel karısı, (s.91),  Fakat kendisi böyle davrandıkça 
çocuk azıtıyordu, (s.107),   '' Utanmaz sıkılmaz herif! Yüzsüz!'' demiş bulundum. (s.109),   Küstah, saldırgan halli 
bir şeydi... (s.109),''Ben gösteririm o orospuya.”(s.110), Bilsen neler var elimde! Ne piliçler... (s.193), Belki cinsi 
sapıkların bile...Belki kaldırım yosmalarının... (s.194),   Enayi, hem gelen geçen bir çuval alsın, yakıp ısınsın der 
gibi iki aya yakındır yolun üstünde bırakmış kömürlerini.(s.226), onların şımarık, it, hergele veletlerini okutup 
adam etmeye çalışacağız. (s.241),  hizmetçisi, metresi, doktor nesi istese olurdu. (s.285),  Halası da yaman 
pezevenk çıktı. s.332,  Sanki yaşlanmadan önce başka türlüydün; dalgacı oğlu dalgacı! (s.390) 

 
2.5. Yemin 

Vallahi (s.7), Ahdettim (s.43), Allahaşkına (s.55), Allah için (s.61),  

2.6. Halk edebiyatı ürünleri 

2.6.1 Formel söylemler ve formülistik sayılar 
Roman formel söylemler açısından oldukça zengindir. Formel söylemler gündelik yaşamla iç içe 

geçmiş, bir temenni amaç etrafında söylense de çoğu zaman farkında olmadan kullanılarak günlük konuşma 
dilimize yerleşmiştir.  

Kapı dışarıdan itilerek açıldı. Veli Sayın, kapıyı açmak için ayağa kalkan Kenan'ın önünden geçerek içeriye 
girdi. '' selamünaleyküm'' dedi. Nihat ayağa kalktı, selamını alarak ihtiyara masasının önünde yer gösterdi. (s.8) 

-Kapa  Allahını seversen şu kapıyı, pencereyi, dedi Kenan’a. Kaç defa söyledim açık tutma diye.(s.26) 
-Pehlivan, bırak, çayını ben öderim.  Döndü: Eksik olmayın, dedi arabacı ile yanındakine. Hadi 

eyvallah! (s.29) 
-Yanına gelince atını yavaşlattı: Uğurola Behzat Efendi. 
Hayra yormamıştı bu selamı. Allah’a emanet ol Bey. (s.38) 

— Eski karşılaşmalarındaki anlamını yitirmemişti bu bakışlar.İlgi, hoşlanma, sabırsızlık, kışkırtma, hoş bir 
güceniklikle doluydular. Allahaısmarladık, sonra da gene görüşeceğiz diyorlardı. (s.60) 

— Hay Allah razı olsun sizden! Okuldan çıktım, ortalıkta sipsivri kalıverdim. Eve gitsem? Hanımın 
konukları var. Kulübe uğradım, kimseler yok! Ne yapacağımı, nasıl vakit geçireceğimi şaşırdım.. (s.64) 

— Henüz iki. Yediye kadar beş saat var. Uyurum herhalde. Uyur kalırsam 7’de uyandır beni… Hadi Allah 
rahatlık versin… (s.74) 

—Hadi sıkılma, bana da güvenemediğini söyle bari! 
Yok be beyim. Allah korusun… (s.76) 
—Her gelişinde olduğu gibi: ‘’Niye böyle acele ettiniz? Daha hemen ayın birinde? Beni bu kadar yabancı 

tutmayın Allahaşkına’’ diye başladı söze. 
—Hiç olmazsa elli liram artar da sana da veririm diye düşündüm. Allah seni inandırsın , te bu ayağımla 

gördüğün partal postalları yenileyecek para kalmayacak elimde…’’ (s.264) 
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—Nihat, bilirkişilerle konuş demişti ona. O da konuşmuştu.’’ Yukarda Allah var.Elbet bildiğimizi 
söyleyeceğiz’’ demişlerdi  Behzat’a. (s.401). 

Kültür unsurlarından beslenen formülistik sayılar: 
Ama şakasının ölçüsünü kaçırdığından çekinmiş olacak ki orta parmağının tersiyle  önündeki sandalyesinin 

sırtına üç kez vurarak ekledi: 
-- Allah korusun! Şaka bir yana, bugün kimseye söz etmeye gelmiyor. Herkesin canı burnunda.  s.35 
Ama henüz Perihan'ın yüzde yüz geleceğine inanarak söylüyordu bunu. s.116 
— Bunun için mi? Odun parasına mı gidiyor bin yıllık çınar? (s.326) 
Nihat fırının önünden bir daha baktı. Aşağıda yedi kişi tepede Haydar'ın ilk gördüğü andan beri balta ile 

dibini incelttiği, tek başına bir erik ağacı büyüklüğündeki kocaman bir dalı, tepesinden bağlı kalın bir halata asıla 
asıla yere indirmeye çalışıyorlardı. (s.327) 

Yükseklerden umursamazlıkla geçip gidiyorlardı onlar da , üç gün, beş gün geçti, yağmurdan haber yoktu 
batı dağlarında. (s.365) 

Hocanın açıkgözlülüğünü o tasalı günlerinde bile alaya alıyorlardı aralarında. Fakat hoca gene de arkasına 
takacak üç beş kişi buldu, onlarla Üç Değirmenler tepesine çıkıp şeytan taşladı. (s.367) 

Tütün dikiminden tohum atımına, yani nisan sonlarından kasım başlarına kadar, dördü kız, üçü erkek yedi 
çocuğu, yedi çocuk anası olduktan sonra hala büyük kızının ablası gibi görünen karısı ile tarlalardan daha 
büyüğündeki iki katlı bağ evinde otururdu. (s.177-178) 

Eskiden üç yanını kuşatan cadde kabartma taş duvarları, demir parmaklıkları, üstü nakışlı demir kapıları ile 
İngiliz bahçelerini andırırdı park kahvesi...  (s.295) 

 
Dil ve anlatım 
İncelenen romanda Avukat Nihat karakterinin baş karakter olması sonucunda hukukî terimlerin 

fazlalaığı dikkat çekmektedir: ''Bu havayı görmen mi sen İbram? ogitçek elbet. Benim abukatım var. Davam 
gitsem de, gitmesem de yürür. Bu havalarda mahkemeye gitçek olduktan sonra ben ne diye sayıyom abukata bunca 
parayı?'' hep yalancı, hep namıssız! (s.10) 

Adliyenin bahçe kapısı karşısına düşen caminin şadırvanını çepeçevre  öğle namazı için aptes alanlar 
kuşatmıştı. (s. 24) 

-Bakalım. Gene bir kolayını bulursam…Candarma (87)  
 
 Dini inançlar  
Muhtar, '' garibin namazını kılanlar, sevabını almak isteyenler epeyi kalabalık olacak'' dedi. (s. 378) doluda 

yıldırım vurmuş, vurulduğu ağacın altında bulduk, sevabına kaldırıp toprağına kavuşturalım dedik. İkindide 
kısmetse namazını kıldırıp gömüvereceğiz... (s.375) Adliyenin bahçe kapısı karşısına düşen caminin şadırvanını 
çepeçevre  öğle namazı için aptes alanlar kuşatmıştı. Çeşmeleri tutan adamlar, arkalarında sıra bekleyenlerin 
sabırsızlığını uzatarak, kolları paçaları sıvalı, kasketlerinin önü enselerine dönük, ağızlarını burunlarını çalkalayıp, 
sümkürerek gürültülü bir biçimde temizlerken, Tanrı'ya şükür makamında mırıldandıkları sözler, yüzlerine her su 
vuruşlarında yarıda kalıyor, ördekler gibi bir türlü suya doyamadan yıkanıyor, yıkanıyorlardı. (s.24) melek.( s. 
192), şeytan (s.224), çarşı camisi imamı (s.366), hocanın açıkgözlülüğünü o tasalı günlerinde bile alaya alıyorlardı 
aralarında. Fakat hoca gene de arkasına takacak üç beş kişi buldu, onlarla Üç Değirmenler tepesine çıkıp şeytan 
taşladı. (s.367) 

 
Halk inançları 
Halkın yaşayışı ve düşünüşü sonucunda görülen halk inançları: 
Gök tam kararmıyordu bir türlü. Kat kat aralıklı bulutların arasından sızan güneş bir parıltı katıyordu yağmur 

tanelerine. Kaldırımların dibinden, küçük derecikler su mazgallarına doğru akmaya başlamıştı. 
— Uğurdur, berekettir yağmur. Davayı kazanacağız inşallah... 
— İnşallah (s.48) 
Sinekler ile yağmur arasındaki ilişki romanda şu şekilde geçer:  
— Sineklerin içeriye üşülmesi de ondan bey, dedi. Yağmur yakın. ikindiye varmaz indirir. Kara sinekler 

içeriye üşüştü mü, bundan böyle kulağında bulunsun, bil ki yağmur kapıda...   (s.27) 
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Ama şakasının ölçüsünü kaçırdığından çekinmiş olacak ki orta parmağının tersiyle  önündeki sandalyesinin 
sırtına üç kez vurarak ekledi: 

— Allah korusun! Şaka bir yana, bugün kimseye söz etmeye gelmiyor. Herkesin canı burnunda.  (s.35) 
Çarşı Camisi imamı yağmur duasına çıkmaları gerektiğine inandırmaya çalışıyordu ekicileri. ''Camiye 

gelmezsiniz, karılarınızı kısa kollu entarilerle başı açık gezdirirsiniz, düğününüz derneğiniz olur, hocanızı 
anmazsınız, aklınıza getirmezsiniz. onun da canı can, ama ne bağı ne bahçesi var, bir sepet üzüm, bir sepet taze 
sebze, bir çömlek bal pekmez getirelim de tatsın demezsiniz, siz Allah'tan el çekersiniz  Allah da elbet sizden el 
çeker...'' gibilerden kuşkuları üstüne yürümeye çalışıyordu ekicilerin. (s. 366) 

 
 Fal 
Refet Aksu gülüyordu: 
— Efendim bizim matematik hocası Müberra Hanım fal ustasıdır. çok iyi fal bakar, daha doğrusu çok iyi 

uydurur. Her öğle yemeğinden sonra onun başına toplanır, hem dediklerini dinler, hem de birbirimize takılırız. (s. 
103) 

 
 Halk Bilgisi 
Meslekler 
İncelenen romanda Avukat Nihat karakterinin baş karakter olması sonucunda hukuk alanına ait 

savcı, dilekçeci, ceza yargıcı gibi meslekler diğer meslek alanlarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
İncelenen eserde yer alan meslekler şöyle sıralanabilir: Avukat (s.325), pehlivan (s.29), arabacı (s. 29), 
bilirkişi (s. 401), duncu(s.174), kunduracı s.274, yapı ustası (s.286), hakim(s.289), katib(s.6), tekel memuru 
(s.15),yargıç (s.22),  mübaşir (s.22),kahya s.25, hamal (s.31), saatçı s.37, tarım memuru (s.41),   odacı, mübaşir, 
(s.47),  konsomatris (s.49), tütün ihracatçısı (s.50), fıkra yazarlığı, kaymakam, ceza yargıcı, savcı, mal 
müdürü(s.54)maliye müfettişi s.56   müftü (s.58) , şoför s.59,arabacı (s.75), baskıcı (s.77), başkatip, tutanak yazıcısı 
(s.79),çoban (s.81), değnekçi s.89,odacı s.102, bilet görevlisi (s.117),  spiker (s.131), santral memuru 
(s.156),ressam s.186,  fen memuru (s.188),gece nöbetçisi (s.192),  terzi (s.193),belediye başkanı (s.195),başçavuş 
(s.225),  ormancı (s.289), hastabakıcı,(s.285), maliyeci (s.318), kumandan (s.409), tapucu (s.339),  dilekçeci 
(s.381), milletvekili s. (382). Burada tüm meslekleri vermek çalışmamızın sınırlarını aşacağı için bu kadarını 
vermekle yetiniyoruz.  

Akrabalık 
İncelenen eserde görülen sosyal ilişkiler sonucunda akrabalık bildiren kavramlar bir hayli fazla ve 

çeşitlidir Eserde yer alan akrabalık adlandırmalarının bazıları örnek olması amacıyla alfabetik sırayla 
aşağıda verilmiştir: Abla (s.252),ağabey (s.135),amca (s.87), ana (s.51), anneanne (s.253), baba, oğul (s.50), 
damat (s.134), dayı (s.140), hala (s.263), enişte (s.127),  kardeş, büyükbaba (s.56), karı, koca (s.12), 
kızkardeş(s.160), teyze (s.128), yeğen (s.9). 

Lakaplar (Sıfatlar) 
İncelenen romanda olay bir Anadolu kasabasında geçtiği için eserde yer alan lakaplar köy kasaba 

çevresi halkının yaygın olarak kullandığı lakaplardır.taşralı (s.196),   Fakat roman kahramanları avukat, 
savcı, hakim gibi hukuk alanındaki kişiler olduğu için kullanılan lakaplar sıfatlar da bey, efendi gibi o 
statüye uygun olarak kullanılmıştır.Efendi (s. 38), bey (s.76). Siyasi politik lakap sıfatlar ise 
şunlardır:Arnavutluk göçmeni (s.166), ülkücü (s.228). Anadolu’nun değişik yerlerinde kullanılan “herif” 
lakabı eserde sayfa 87’de “... bir kurşunla atının üstünden al aşağı etmiş herifi.” şeklinde kullanılmıştır. 

Kişi vücudunun zayıflığına ve uzuv eksikliğine bağlı olarak gelişen lakaplar sıfat ise şu şekildedir: tıknaz, 
(s.19),  topal Avni Bey (s.294) 

Kötü karakter özellikleri sebebiyle kullanılan lakap sıfatlar ise şunlardır: nemrutun biri (s.210), açıkgözlü 
(s.367), 

2.11.4 Eşyalar 
Giyim Kuşam Süslenme: Partal postallar. (s. 264) 
Tıraşsız solgun yüzü, başında ağarmış kasketi, buruşuk ceketi, çekik dar pantolonu, nasırlı ayaklarında 

topuğu basık yemenileri ile Hüsnü kapının önünde kalakaldı. (s.11) 
 Diğer Eşyalar: Balta s. 325, mavzer (s.87), çifte (s.43) 
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Yurt Sevgisi  
Şevket Bey duygulandı: 
— Yok o eski adamlar şimdi be kızım! Her biri nurlar içinde yatsın, başka adamlardı onlar! Resneli Niyazı 

Bey, dağa çıktı, koskoca padişaha kafa tuttu, Abdulhamit gibi zalimi dize getirdi, devirdi, bir rütbe bile kabul 
etmedi karşılığında! Mülazım Atıf Bey, Niyazi Bey'in üstüne yürüyeceği duyulunca, kendiliğinden gönüllü çıktı. 
Şemsi Paşa'yı Manastır'ın ortasında yere serdi. Yalnız vatanı düşünürdü onlar. (s.134) 

 
Yer Adları  
İncelenen romanda bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok yer adı örneğine rastlanmaktadır: İzmir (s.6), Urla 

(s.9), seferihisar (s.11), bademler (s.12),  izmir körfezi (s. 16), istanbul (s.17),  ankara, londra (s.23), çeşme (s.24), 
köprübaşı (s.25), kore (s.28), deliorman (s.30), leventlik (s.31), kuşçular (s.37), gazderesi (s.44), ingiltere (s.50), 
alsancak (s.66), inciraltı, basmahane, kordon (s.68), beyoğlu (s.69), köprübaşı (s.78), kocadağ (s.81), poyrazı, 
bakılar, gölcük, gödence ulamış (s.85), kalabak (s.94), konak (s.95, 26), ağustos, kozana (s. 138), selanik, florina, 
manastır, rumeli (s.139), mısır, iskenderiye, küpeşte (s.141), çatalkaya, karaburun dağları, küçük hamidiye büyük 
hamidiye tepeleri, klizman (s.184), göztepe (s.197), kıbrıs (s.238), efes, bergama, agora (s.240), bandırma (s.268), 
almanya (s.269), ovacık (s.319), malgaca, ukuf (s.407), Avrupa (s. 52),  

 
2.14. Tarihi Şahsiyetler 
Eserde kurguya bağlı olarak yer yer tarihi şahsiyetlere yer verilmiştir. Enver Paşa, Fethi Bey (s.139), Marks, 

Engels, Lenin (s.168),Atatürk (s.394)  
 
Halk Taşıtları  
İncelenen romanda halk meterolojisi ile ilgili şu örneklere rastlanmıştır: 
Hava ayaz, rüzgarın savurduğu soğuk bir yağmur bindirdi. (s.11) 
''Hava topuyor'' diye konuşmalarına karıştı. (s.19) 
Bu sıcak yağmur sıcağı... (s. 27) 
Akşamdan daha kapalı hava. (s.141) 
Belki havalar döner diyecek oldu. (s.175) 
Bu soğuklar kırılmadıktan sonra hayrı ne? (s.175) 
Gün günden boz bir renk alıyor, kelleşiyordu. (s.176) 
kızgın güneş günlerce gökte tek başına kaldı. (s.411) 
Sineklerin içeriye üşülmesi de ondan bey, dedi. Yağmur yakın. ikindiye varmaz indirir. Kara sinekler içeriye 

üşüştü mü, bundan böyle kulağında bulunsun, bil ki yağmur kapıda...   (s.27) 
 
Halk Takvimi 
Tütün dikiminden tohum atımına, yani nisan sonlarından kasım başlarına kadar, dördü kız, üçü erkek yedi 

çocuğu, yedi çocuk anası olduktan sonra hala büyük kızının ablası gibi görünen karısı ile tarlalardan daha 
büyüğündeki iki katlı bağ evinde otururdu. (s.177-178) 

 
Halk Kozmogonisi 
Eserde kozmogoni unsuru sayabileceğimiz tek gök cismi Güneş’tir: Kırlarda son kalan yeşillikler ıslaktı. 

Güneşin ışınlarını alırken göz alıyordu. Güneş ise diriydi, sıcaktı, yaz günlerinin güneşiydi gene üstlerinde. (s.49) 
Yumuşak bir mavilik alan gökyüzü, çoğu günler bulutsuzdu. (s.97) 
Kuşluğa doğru damıtılmış bir mavilik alıyordu gökyüzü. Cansız, bir camlıkta kapalıymış gibi, ele yüze 

değmez, ısıtmaz bir güneş açıyordu.(s.17) 
Güneş açtıkça, çimenlerin yeşilinde, çiçeğe durmuş ağaçların duru aklığında, diri pembeliğinde yansıdı. 

s.315 
Bütün temmuz, sonra da ağustos, kızgın güneş günlerce gökte tek başına kaldı. (s.411) 
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Halk Ekonomisi 
Bozuk para (s.29),  para (s.76),   kuruş (s.133), kağıt lira (s.31) 
Halk eğlencesi (Oyun, Spor) 
Pehlivan namlı bir güreşçiydi o yıllarda. Büyük ortaya güreşirdi. Deliormanlıydı. Sırtının yere gelmediği 

söylenirdi seyirciler arasında. Kispetini giyip de çayıra çıktığı zaman, orantılı ölçüleri, gelişmiş kaslarıyla heykel 
güzelliğinde görünürdü yapısı. Dışarıdan kim gelse yenerek gözlerini ağarttığından kasabalılar övünürlerdi onunla. 
Güreşten sonra, bir elinde küçük bir kahve tepsisi gözüne kaçan zeytinyağını silerek parsaya çıkardı. Kimse boş 
çevirmez,  herkes cömertçe bir şeyler bırakırdı tepsisine. Babası bir kağıt lira veri, tepsine atmasını söylerdi 
Nihat'a. Günün en sevinçli anıydı o. Bir borcu ödemenin iç rahatlığını duyardı parayı tepsiye bıraktıktan sonra. 
(s.31) 

 
Halk Matematiği  

 
İincelnen eserde halk matematiği ile ilgili ulaşılan örnekler şunlardır: hokka(s.30),  dönüm (s.40),  kilo 

(s.52), kilometrekare (s.85),  balya (s.140),  çuval (s.144),  avuç (s.180), adım (s.191),  küfe (s.378). 
 
 Halk Botaniği  
Bazen keşiflerde köylülere adlarını soruyordu gördüğü çiçeklerin: '' Biz ona kadinanesi deriz'', '' Biz ona 

pamukçuk deriz'', '' Biz ona civanperçemi deriz''  gibilerden adlar sayıyordu köylüler. Nihat fırının önünden bir 
daha baktı. Aşağıda yedi kişi tepede Haydar'ın ilk gördüğü andan beri balta ile dibini incelttiği, tek başına bir erik 
ağacı büyüklüğündeki kocaman bir dalı, tepesinden bağlı kalın bir halata asıla asıla yere indirmeye çalışıyorlardı. 
(s.327) 

Tütün (s.177) 
— Bunun için mi? Odun parasına mı gidiyor bin yıllık çınar? (s.326) 
 
Halk Zoolojisi  
Sineklerin içeriye üşülmesi de ondan bey, dedi. Yağmur yakın. ikindiye varmaz indirir. Kara sinekler içeriye 

üşüştü mü, bundan böyle kulağında bulunsun, bil ki yağmur kapıda...   (s.27) 
 
Halk Hekimliği 
Yarayı açtı. Heybesindeki tütün paketlerinden ikisinin tütününü yaranın üstüne boşalttı. paket kağıtlarının 

içini gazlı bez gibi yaranın üstüne bastırdı. Belinden kuşağını çözdü. Kahya'nın omuzundan aşırıp kolu altından 
göğsüne dolayarak yarayı sardı. (s.408) 

 
Halklar 
İincelenen romanda etnik gruplar ile ilgili şunlara rastlanmıştır: İtalyan(s.153), Koreli (s.166), Yahudi, 

Alman, Türk, Rus (s.169), İngiliz (s. 295) verilebilir. 

3. SONUÇ VE ÖNERILER 

Necati Cumalı’nın Yağmurlarla Topraklar adlı eserindeki söz varlığı ve buna halkbilimsel yaklaşım üzerine 
bir inceleme adlı çalışmada elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: 

Öncelikle bu çalışmayla Necati Cumalı'nın Türk edebiyatındaki yerinin ne kadar değerli olduğu görülmüştür. 
Türk dilini etkili ve yapmacıksız kullanması bunun en iyi göstergesi olarak gösterilebilir. Diğer bir husus da 
eserindeki kurgu, kahramanları ve kahramanların kullandıkları dilin uyumudur. Bu durum Cumalı'ının 
eserlerindeki titizliğini göstermektedir. Kocabıyık (2006) çalışmasında Necati Cumalı ve romanları ile ilgili kısaca 
şunları ifade eder: Yazar eserlerinde; kendi kişisel görüşlerini aktarması gibi teknik kusurlara rağmen, iyi kurulmuş; 
sağlam gözlemlere, gerçek hayatın dinamizmini taşıyan gerçekçi tasvirlere sahip; yerel renkliliği ve yerli unsurları 
içtenlik ve sadelikle yansıtmasıyla kendi insanımızı bulduğumuz gerçekten bizim olan romanlar yazmıştır.  

Çalışmada elde edilen diğer önemli bir husus da şudur: Bir dilin tarihi ve zenginliği ile ilgili bilgi veren söz 
varlığı aynı zamanda Türkçenin zengin anlatım yolarındandır. Söz varlığı ile Türkçe ustalıkla kullanılmakta ve 
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Türkçe ile eserler verilmektedir. Nitekim bu çalışmada Necati Cumalı'nın Türkçe söz varlığından büyük ölçüde 
yararlandığı görülmüştür. Kalıp sözlere sıkça yer vermesi, sözcükleri değişik anlamda kullanması, argodan terime 
kadar geniş bir söz varlığını eserine yansıtması bunun örneklerindendir.  

Türkçenin anlatım zenginliği çalışmada elde edilen sonuçlardandır. Yazar olayları veya kahramanlarını 
tasvir ederken bu zenginlikten sıkça yararlanmış, tahlil ve tasvirlere yer vermiştir Yazar uzun paragraflarla tahlil 
ve tasvirler yaparken kısa anlatımlarla kişi tasviri, mekân tasviri yapmıştır. Durum tasviri tekniğini kullanarak 
kişilerin psikolojik özelliklerini söz varlığının zenginliğinden yararlanarak anlatmıştır (Kocabıyık, 2006). 

Dikkat çeken diğer bir sonuç ise; yazarın Türkçenin sadeleşmesi taraftarı olduğunu eserinde göstermesidir. 
Buradan hareketle unutulmuş ya da kullanılmayan bazı sözcükleri yazar eserinde kullanmaya çalışmıştır: 
gönenmek, ansımak…. 

Necati Cumalı'ının eserlerinde ve özellikle bu çalışmada incelenen eserinde elde edilen önemli bir sonuç ise; 
Cumalı'nın eserlerinde halkın günlük konuşma dilini yansıtmasıdır. O kahramanlarını konuştururken onların 
yaşadıkları çevreyi göz önünde bulundurmuştur. Böylece eserinde yöresel ifadeler sıkça yer almıştır.  

Eserde elde edilen önemli bir sonuç ise şudur: Necati Ccumalı eserinde halkbilimi ile ilgili birçok veriyi 
kullanmıştır. Yazar halka ait olan unsurları halkın konuştuğu dille yansıttığı görülmektedir. Bu da Cumalı'nın 
eserindeki söz varlığının zenginliği yanında söz varlığının çok yönlülüğünü de gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. 
Kullanılan deyimler, atasözleri, argo, yemin, dua- beddua gibi sözcükler halk dilinde kendisine nasıl yer bulduğu 
bu eserde örneklerle görülmektedir. Buradan hareketle çalışmanın halkbilimi ve yöresel konuşma açısından zengin 
olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Ayrıca Necati Cumalı, eserinde çağdaş meslekler diyebileceğimiz doktor, defterdar, mal müdürü, 
gazeteci, savcı, hâkim, avukat gibi mesleklerin yanı sıra hamal, odacı, arabacı, çoban gibi geleneksel 
mesleklere de yer vermiştir. Böylece halkın her kesimi temsil edebilmiş kültürel çeşitlilik vurgulanmıştır. 
Bu durumun, "okuyucunun kendisini hikâyenin akışına kaptırması" gibi derin bir amaca hizmet ettiği 
şeklinde bir sonuca varılabilir. 

Çalışmada şu sonuca da varılmıştır: Bu eserin yapılacak titiz bir çalışma sonucunda Türkçe öğretiminde de 
kullanılabilir bir eser olduğu görülmüştür. Söz varlığı açısından zengin olması, Türkçenin anlatım zenginliğini 
yansıtması, Türk kültürü ile ilgili unsurlara sıkça yer verilmesi bunun göstergesi olduğu düşünülmektedir. Çünkü 
Türkçe öğretimi yapılırken kültürü yok saymak dil öğretimini başarısız kılabilir. Öğrenilen dilin kültürü hakkında 
bilgi aktarılmadığı zaman hedef kitle, dilin temel yapılarını iyi öğrenmiş olsa da iletişim kurmada sorun yaşayabilir. 
Çünkü iletişimde dile ait temel bilgilerin yanında kültürü yansıtacak söz varlığının da kullanılması faydalıdır (Kara 
ve Memiş, 2015).  

İncelenen eserin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilir bir eser odluğu sonucuna varılmıştır. Çünkü 
Türkçe öğretimi yapılırken sadece dil ile ilgili gramer öğretilmemektedir. Dil öğretiminde öğretilen dilin kültürü 
de mutlaka aktarılması gerekmektedir. Çünkü dildeki sözcükleri, kuralları oluşturan unsurlar kültürel unsurlardır. 
Kültürel unsurlar özellikle dilin anlatım zenginliğinin öğretilmesindeki yeri büyüktür. Bireyler tanıdıkları bir 
toplumun dilini daha rahat öğrenebilir ve o toplumun bireyleri ile daha iyi iletişime geçilebilir. 

Türkçe öğrenen yabancıların kültürel unsurları içeren ifadelerle iletişim kurması onlar için daha rahat 
olabilir. Bu durum Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenim sürecini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca 
bireylerin hedef dili konuşmaları daha eğlenceli olmaktadır. Bu nedenle toplumda kendilerini yabancı hissetmez 
ve ihtiyaçlarını rahatlıkla dile getirir. Buradan hareketle de dil öğretimindeki kültür aktarımının toplumsal 
bütünleştirici bir işlevi olduğunu (Kara ve Şıhlaroğlu Yıldırım, 2017) hatırlatmakta ve Türkçe öğretiminde kültür 
aktarımının söz varlığı ve kültürel ögeler açısından zengin olan eserlerle yapılabileceğini göstermektedir.  

Çalışmada ulaşılan sonuçlardan hareketle çalışma alanı ile ilgili aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 
1. Türkçe eğitimi ve öğretimi için Türk edebiyatının usta yazar ve şairlere ait eserler başta olmak üzere edebi 

eserler; söz varlığı ve halkbilimi açısından incelemelere tabi tutulmalıdır. 
2. İncelenecek eserlerden elde edilecek veriler hem Türkçe eğitimi hem de yabancılara Türkçe öğretimi için 

tasnif edilmelidir. 
3. Yapılan incelemeler sonucunda Türkçenin anlatım zenginliğini yansıtan günümüzde unutulmaya yüz tutan 

sözcükler, kalıp sözler, ögeler bilim ve edebiyat dünyasının dikkatine sunulmalıdır. 
4. Necati Cumalı'nın bütün eserleri kültür aktarımı ve değerler eğitimi açısından incelenerek bunların dil 

öğretiminin yanında yapılacak kültür aktarımı için kullanılabilirliği üzerinde durulmalıdır 
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 ÖZET 

Robot teknolojisi, günümüzde insanların yardımına destek verecek şekilde geliştirilmektedir. Robotlar 
birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışma, deprem gibi doğal felaketlerde insanlara yardım eden ve onların 
bulundukları yeri tespit etmek için kullanılabilecek bir robot tasarım çalışmasıdır. Aynı zamanda, robotla insanların 
yerini tespit ettikten sonra,  insanlara ilkyardım yapabilmesi için tasarlanmıştır. Depremde ilk saatler çok önemli 
olduğundan, insanların inşaat altında kalan kişileri ulaşması zaman almaktadır. Çalışma kapsamında tasarlana robot 
sisteminde, ön tarafında delici sistem, insan sıcaklığını algılayacak sensörler, kamerayla kontrol merkezine bilgileri 
göndermek, insan yeri tespit edildikten sonra, orada robot kollarıyla insanın ihtiyacı varsa ilkyardım 
gerçekleştirmesidir. Kontrol merkeziyle, robot haberleşerek insanın sağlık durumu belirlenmesi sağlanır. Kurtarma 
ekibi, insanlara ulaşana kadar, deprem altında kalan kişiye, tasarlanan robotla ilkyardım sağlanması 
hedeflenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Deprem, robot, ilkyardım, kontrol sistemi. 
 

Robot Design for Locating People in Earthquakes 
 

 ABSTRACT 

Robot technology is being developed to support people's work today. Robots are used in many areas. In this 
study, it is a robot design that is used to help and detect people in natural disasters such as earthquakes. At the same 
time, it is designed to be able to help humans to the first place, which can be used by robots to repel people. Since 
the first hours are important in the earthquake, it takes time for people to reach the people who are under 
construction. In the designed robot, it is to send the information to the control center with sensors, sensors to detect 
human heat, piercing system on the front, to make the first aid, if the human need is there with robot arms after the 
human location is detected. With the control center, the health status of the person is determined by communicating 
with the robot. The crew member is provided first aid with the designed robot to the person who is under the 
earthquake until they reach the people. 

Keywords: Earthquake, robot, first aid, control system. 

GİRİŞ 

Doğal afetler tarih boyunca insanoğlunun yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. Artan şehirleşme gün 
geçtikçe doğal afetlerin etkisi yaşamı daha fazla etkilemektedir. Günümüzde insanların karşılaştığı ve hayatlarımızı 
etkileyen doğal afetlerdir. Doğal afetler, ulaştırma ve iletişim hizmetlerini aksatmaktadır. Bu durum, Şili ve 
ülkemizde Erzincan, Marmara vb. depremleri sonrası acı bir tecrübe olarak yaşanmıştır. Bu durumda; arama 
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kurtarma, sağlık ve benzeri çalışmaları büyük oranda kısıtlamaktadır. Diğer taraftan kamu, sivil toplum örgütleri 
ve hatta şahıslar yardıma koşmakta ve bu yardımların tümü kriz yönetim merkezleri tarafından organize 
edilmektedir.  T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet sonrası iyileştirme raporu 
oluşturmuştur [1].  
  

Afet yaşanan yere ulaşım zamanında müdahale en büyük sorunlardan biridir. Bunun çözümü için, birçok 
sektörde kullanılan otokontrollü araçlar, yukarıda söz edilen doğal felaketler sonucu kısıtlanan hizmetleri 
kolaylaştırmak için son yıllarda Japonya vb. kullanılmaya başlanmıştır. Küçük boyutlu uzaktan kontrollü araçlar 
özellikle insanların giremeyeceği durumlarda öne çıkmaktadır. Ancak bizzat kendisi kaotik bir olay olan tabii 
afetlerde bu araçların nasıl, kim tarafından, ne zaman ve hangi hizmetler için kullanılacağı belirlenmeli ve bunların 
koordinasyonu da kriz yönetim merkezinin organizasyonuna entegre edilmelidir. 

DOĞAL AFETLERDE KULLANILAN ROBOTLAR 

Robot teknolojisi, günümüzde insanların yardımına destek verecek şekilde geliştirilmektedir. Robotlar birçok 
alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, deprem gibi doğal felaketlerde insanlara yardım eden ve onların 
bulundukları yeri tespit etmek için kullanılabilecek bir robot tasarım çalışmasıdır. Aynı zamanda, robotla insanların 
yerini tespit ettikten sonra, insanlara ilkyardım yapabilmesi için tasarlanmıştır. Depremde ilk saatler çok önemli 
olduğundan, insanların enkaz altında kalan kişileri ulaşması zaman almaktadır. Bazı ülkelerde kullanılan örnek 
robotlar bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 1: Kohga yılan robot 

Kohga yılan robot, tehlikeli görev yapmak için, çatlaklara, yarıklara sığacak ve enkaz içine girebilecek 
şekilde Çin’de geliştirilmiştir (Şekil 1). Ayrıca Kohga, robotun her iki ucuna yerleştirilmiş iki CCD kameranın, 
operatöre hem robotu hem de çevresi hakkında net bir görüntü ile görmektedir. Kohga'nın tasarım konsepti ve 
uzaktan kumanda ile operatör tarafından yönetilmektedir. Kohga yılan robot, tek görevi insanları enkazdan 
kurtarmak olduğunu belirtilmektedir. Gelecekte farklı görev yapmak için tasarlanabileceğine yer verilmiştir. Su 
altında kalan insanlara ve bazı yangın kurtarma görevi için de tasarlanmaktadır [2]. 
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Şekil 2: İtalya’da kullanılan robot 

İtalya’da deprem için acil kurtarma robotları tasarlanmıştır. Üzerinde, bir renkli video kamera 
yerleştirilmiştir. Termal kameraların kullanılması üzerine çalışılmıştır. Fakat kapalı alanlarda navigasyon için 
sıkıntı oluşturduğu belirtilmiştir. Bu nedenle termal tek başına, ikinci bir kamera olarak tavsiye edilmemektedir. 
Çünkü, Termal kamerada, parçalanan cisimler bir ısı imgesi oluşturmaktadır. Küçük çıkıntı çevresi ile aynı sıcaklık 
haline geldiğinde, navigasyon uygulaması için daha da zorlaşıyor. İki yönlü sese sahip bir robot önem taşımaktadır. 
Çünkü operatör hayatta kalanlar seslerini duyup dinleyebilmektedir. Doktorlar enkaz altında kalan insanlarlarla 
konuşmaktadır. Birisi bulunursa, kazazedeye su sağlanabilmektedir [3]. 

 

 
Şekil 3: Meksika’da kullanılan yılan robot 

Meksika depreminden kurtulanları aramak için yılan robot geliştirmiştir. Arama kurtarma ekipleri 
Meksika'daki depreminde, düzinelerce binanın molozuyla taramayı yılan robotlarla gerçekleştirmiştir (Şekil 3). 
Howie Choset'ın Pennsylvania'daki Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırma grubunun yaptığı 
iki robot yılan katılmıştır. Bu tür operasyonlar için kısmen tasarlanan uzaktan kumandalı yılanlar 5 santimetre 
kalınlığa, neredeyse bir metre uzunluğa ve 16 farklı dar alanlarda kolayca hareket etmesine izin verecek şekilde 
tasarlanmış ve imal edilmiştir. Araştırmacılar robot üzerine ışık sistemi ve kamera eklemişlerdir [4]. 

 
Japonlar, Honshu adasının kuzeydoğu kesimindeki Hachinohe'de çökmüş bir binayı incelemek için 

KOHGA3 yer robotunu kullanmaktadırlar (Şekil 4). Japonya, geçmiş zamanda ülkeyi vuran 9.0 büyüklüğündeki 
depremden sonra kurtarma ve iyileşmeye yardım etmek için daha fazla robot sistemlerini harekete geçirmişlerdir.  

 

 
Şekil 4: Japonların KOHGA3 robotu 

DOĞAL AFET İÇİN TASARLANAN ROBOT 

Deprem robotlarının yönetim merkezinin modelinin oluşturulması ve kriz yönetim merkezlerine 
entegrasyonu sağlanmalıdır. Çoklu deprem robotu sistemi kullanımı geliştirilmelidir. Deprem robot yönetim 
merkezi ile iletişiminin sağlanması ve sistemin uygulamaya geçmesiyle beraber hasar tespit, arama kurtarma ve 
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ulaşılamayan yerlere gıda ve sağlık malzemelerinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Birden fazla deprem 
robotlarının tek bir yer kontrol istasyonu aracılığıyla kontrol edilmesi oldukça zordur. Aslında, filoların oluşumunu 
korumak ve komutları izlemek için, deprem robotlarının bilgilerini sürekli izlenmesi gerekmektedir. Böylece, filo 
kontrolü sağlamak için filo arasında kurulan sağlam bir ağa ihtiyaç vardır. Çoklu deprem robotlarının birlikte 
çalışmasını gerektiren uygulamalar için çok platformlu güçlü ağ işlevleri ile donatmak gerekmektedir.  

 
Şekil 5: Tasarlanan robot 

Şekil 5’de görülen köstebek robot sistemidir. Bu köstebek robot tasarımında; önünde delici sistem, üzerinde 
sensörlerle donatılmış, kamera sistemi, kapalı kutu içinde robot kolu sistemi, enerji kablosu ve data kablosu 
birliktedir. Burada amaç, deprem altında kalan insana en kısa sürede ulaşmaktır. Ulaşılan insana durumu analiz 
edilerek, ilk yardım gerçekleştirmektir. Delici sistem betonları ve topraklardan geçmek için tasarlanması 
düşünülmektedir. Robot kolları, ulaşılan insan gerekli müdahale yapmak için yerleştirilmiştir. Operatör tarafından 
Data Kontrol Paneli tarafından izlenerek gerekli işlemler gerçekleştirilir. Çalışma kapsamında tasarlana robot 
sisteminde, ön tarafında delici sistem, insan sıcaklığını algılayacak sensörler, kamerayla kontrol merkezine bilgileri 
göndermek, insan yeri tespit edildikten sonra, orada robot kollarıyla insanın ihtiyacı varsa ilkyardım 
gerçekleştirmesidir. Kontrol merkeziyle, robot haberleşerek insanın sağlık durumu belirlenmesi sağlanır. Kurtarma 
ekibi, insanlara ulaşana kadar, deprem altında kalan kişiye, tasarlanan robotla ilkyardım sağlanması 
hedeflenmektedir. 

 
İnsanlara ulaşmak için ilk adımda çoklu deprem robotları gönderilerek yer tespiti ve görüntüler elde edilir. 

Kontrol merkezinde, görüntüler ve haberleşme sağlanarak insanların ihtiyacı olan tıbbı malzemeler ve diğer 
malzemeler, deprem robotları ile hızlı bir şekilde aktarılabilir. Şu anda Türkiye’de kullanılan sistem olmamakla 
beraber diğer ülkelerde bireysel deprem robotlar kullanılmaktadır. En kısa bir şekilde çoklu deprem robot sistemi 
oluşturulup kullanılması gerekmektedir. Enkazda kalanlara, arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı alanlara en 
kısa sürede ulaşmak, insan hayatı için önem arz etmektedir. Çoklu deprem robotlar için Kontrol Komuta Merkezi 
oluşturulmalıdır. Ayrıyeten, deprem robotlar haberleşme ağı alt yapısı ve malzeme taşıma sistemleri 
hazırlanmalıdır. Bazı ülkelerde, belirtildiği gibi örnekler mevcuttur. AFAD bu sistemi gerekli paydaşlarla organize 
etmek için yönetim sistemini oluşturmalıdır. İlk 72 saat afet sonrası müdahale için, deprem robotları insanların 
hayati durumlarını iyileştirmek için kullanılmalıdır.  
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Şekil 6: Deprem robot sistemi 

Deprem robot sisteminin kurulması için; Kontrol Komuta Merkezi, Mobil Kontrol Komuta Merkezi ve 
deprem robotlarının konumlandığı hangarlar oluşturulmalıdır (Şekil 6). Bu sistem için araştırma merkezlerinde 
projeler desteklenmelidir. Deprem robotlarının, afet sonrası müdahale için teknik alt yapıları geliştirilmelidir. Bu 
sistemleri kullanılabilecek uzmanlar yetiştirilmelidir. 

SONUÇ 

Tasarlanan robotla, insanın sağlık durumu belirlenmesi sağlanır. Kurtarma ekibi, insanlara ulaşana kadar, 
deprem altında kalan kişiye, tasarlanan robotla ilkyardım sağlanmış olacaktır. Deprem robot yönetim merkezinin 
modelinin gerçekleştirilmesi ve kriz yönetim merkezlerine entegrasyonu sağlanmalıdır. Deprem robot sistemi 
kullanımıyla, deprem robot yönetim merkezi ile iletişiminin sağlanması ve sistemin uygulamaya geçmesiyle 
beraber, arama kurtarma hızlıca sağlanmış olacaktır.  
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 ÖZET 

Bu çalışmada tek yönlü karbon elyaf takviyeli plastik (KETP) kompozitlerin delinmesinde iş mili devrinin, 
ilerlemenin ve takım tipinin kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. 
Delme deneyleri 1000, 3000 ve 5000 dev/dk iş mili devirlerinde, 0.5, 0.10 ve 0.15 mm/dev ilerleme değerlerinde, 
tungsten karbür (WC), yüksek hız çeliği (HSS) ve Ağaç takımları kullanılarak kuru kesme şartlarında 
gerçekleştirilmiştir. İlerlemenin artmasıyla kesme kuvvetinin ve yüzey pürüzlülüğünün arttığı, fakat iş mili devrinin 
artmasıyla kesme kuvvetinin ve yüzey pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür. Ayrıca takım tipinin kesme kuvveti 
ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. En düşük kesme kuvveti ve en iyi 
yüzey kalitesi WC takımdan düşük ilerleme ve yüksek iş mili devrinde elde edilirken en yüksek kesme kuvveti ve 
en kötü yüzey kalitesi ise ağaç takımdan yüksek ilerleme ve düşük iş mili devrinde elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: KETP, Kesme Kuvveti, Yüzey Pürüzlülüğü 
 

THE EFFECT OF DRILLING PARAMETERS ON CUTTING FORCE AND 
SURFACE ROUGHNES IN DRILLING OF CFRP COMPOSITES 

 ABSTRACT 

In this study, the effects of spindle speed, feed rate and tool type on cutting force and surface roughness were 
experimentally investigated in drilling of unidirectional carbon fiber reinforced plastic (CFRP) composites. The 
drilling experiments were carried out the spindle speeds of 1000, 3000 and 5000 rev/min, feed rates of 0.50, 0.10 
and 0.15 mm/rev using Tungsten Carbide (WC), High Speed Steel (HSS) and Brad Spur tools with dry cutting 
conditions. It was seen that the cutting force and surface roughness increased with increasing feed rate, but the 
cutting force and surface roughness decreased with increasing spindle speed. In addition, it was also been found 
that the tool type had a significant effect on the cutting force and surface roughness. While the lowest cutting force 
and the best surface quality were obtained from WC tool in low feed rate and high spindle speed, the highest cutting 
force and the worst surface quality were obtained from Brad Spur tool in high feed rate and low spindle speed. 

Keywords: CFRP, Cutting Force, Surface Roughness. 

GİRİŞ 

Karbon elyaf takviyeli plastik (KETP) kompozit malzemeler, geleneksel malzemelere göre daha iyi mekanik 
özelliklere sahip olmasından dolayı endüstriyel alanlarda kullanımı sürekli artmaktadır. Ancak bu malzemelerin 
son ürün haline getirilebilmeleri için talaşlı işleme ihtiyaç duyulmaktadır [1]. Delme, kompozit malzemelerin 
montaj işlemlerinde kullanılan en yaygın talaşlı imalat yöntemidir [2]. Ancak elyaflar kompozitin delinmesini 
zorlaştırmakta ve beraberinde bazı delme hasarlarına neden olmaktadır. Deformasyon ve kötü yüzey kalitesi 
kompozit malzemelerin delinmesinde meydana gelen en yaygın hasar türleridir [3]. Yüzey kalitesi malzeme 
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dayanımını önemli derecede etkilemektedir [4]. Kompozit malzemelerin delinmesinde yüzey kalitesinin; ilerleme, 
kesme hızı, takım geometrisi, takım aşınması ve takım malzemesi gibi bir dizi faktörlerden etkilendiği 
bilinmektedir [5-8]. Bu faktörlerin kompozit malzemelerin delinmesinde oluşturduğu etkiler araştırmacılar 
tarafından incelenmiştir. Yapılan araştırmalardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

Tsao ve Hocheng (2008) Taguchi analizi ve yapay sinir ağı kullanarak kompozit malzemenin delinmesinde 
kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında farklı 
ilerleme, farklı iş mili devirleri ve farklı takım çapları seçmiştirler. Çok değişkenli regresyon analizi ve radyal 
tabanlı fonksiyon ağı kullanarak delme parametreleri ile yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti arasında bir ilişki 
bulmayı amaçlamışlardır. Çalışmalarının sonucunda kesme kuvvetinin büyük ölçüde ilerleme ve takım çapından, 
yüzey pürüzlülüğünün ise iş mili devrinden ve ilerlemeden etkilendiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca yapay sinir 
ağlarının regresyon analizine göre daha sağlıklı sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [9].  

Tan ve ark. (2016) farklı takım uçları (çift ağızlı karbür, kademeli, ağaç takımı) kullanarak farklı delme 
parametre ile hibrit kompozitleri delmişlerdir. Delmiş oldukları hibrit kompozitlerde deformasyon ve yüzey 
pürüzlülüğü için Taguchi, Yüzey Tepki Metodu (RSM) ve ANOVA analizlerini yapmışlardır. Yaptıkları 
çalışmada, ilerlemenin yüzey pürüzlülüğü ve deformasyonu etkileyen en önemli parametre olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca takım ömrü ve üretim hızından ödün vermeden en iyi delme işleminin kademeli takım ile 
orta iş mili devrinde (7500 dev/dk) ve düşük ilerlemede elde edildiği bulmuşlardır [10. 

Eneyew ve Ramulu (2014) tek yönlü KETP kompozitlerin delinmesinde iş mili devrinin ve ilerlemenin 
kesme kuvveti, deformasyon ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerini incelemişlerdir. Deneylerinde 6.35 mm 
çapında PCD takımı kullanmışlardır. Yaptıkları deneyler sonucunda yüksek kesme hızı ve düşük ilerlemede en iyi 
delmenin gerçekleştiğini gözlemlemişlerdir [11]. 

Durão ve ark. (2009) KETP kompozitlerin farklı takımlar ve delme parametreleri ile delinmesi üzerine bir 
çalışma yapmışlardır. Yapmış oldukları çalışmada, çift ağızlı, ağaç, kama ve özel kademe uçlu takımlar 
kullanmışlardır. İlerlemenin artması ile kesme kuvvetinin, yüzey pürüzlülüğünün ve deformasyonun arttığını ve en 
uygun delme parametrelerinin düşük iş mili devri ve ağaç takımı olduğu sonucuna varmışlardır [12].  

Rodrigues ve ark. (2013) Taguchi ve Yüzey Tepki Metodu (RSM) kullanarak KETP kompozitlerin 
delinmesinde yüzey pürüzlülüğünü minimize etmek için delme parametrelerinin optimizasyonu ile ilgili bir çalışma 
yapmışlardır. Delme parametrelerini takım uç açısı, takım çapı, iş mili devri ve ilerleme olarak seçmişlerdir. Delme 
sonrasında yüzey pürüzlülüklerinin Minitab ile ANOVA varyans analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Çalışma 
sonucunda takım uç açısından sonra yüzey pürüzlülüğünü etkileyen en önemli parametrenin iş mili devri olduğunu 
tespit etmişlerdir [13].  

Literatür çalışmaları incelendiğinde kompozit malzemelerin delinmesinde delme parametrelerinin delme 
kalitesiyle ilişkisi bulunmaya çalışılmıştır. Doğru delme parametrelerin seçilmesi iş parçası kaybını azaltacağı gibi 
gereksiz iş gücünü de önleyerek hem zaman hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlayacaktır. Bu çalışmamızda 
KETP kompozit malzemenin doğru bir şekilde delinmesi için en ideal delme parametrelerinin bulunması 
amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

ASTM D5766-2002 standardına uygun olarak temin edilen (150x36x6 mm) tek yönlü KETP kompozit 
numuneler 11 tabakadan oluşmakta ve hacimce %55 karbon elyaf içermektedir. Deneysel çalışma iki aşamadan 
meydana gelmektedir. Birinci aşamada kompozit numuneler farklı takım uçlarıyla Brother SPEEDIO S500x1 CNC 
Dik işleme tezgâhında farklı parametrelerde soğutma sıvısı kullanılmadan delme işlemine tabi tutulmuştur. Tablo 
1’de deneysel çalışmalarda kullanılan takım uçları ve özellikleri, Tablo 2’de ise delme işleminde kullanılan delme 
parametreleri verilmiştir.  

Tablo 1: Takımların Özellikleri 

No Takım 
Tipi 

Çap 
(mm) 

Ağız 
Sayısı 

Uç 
Açısı(°) 

Helis 
Açısı(°) Takım Görünütüsü 

1 WC 6 2 140 30  
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2 Ağaç 6 2 - 30  

3 HSS 6 2 118 30  
 

Tablo 2: Delme Parametreleri 
Parametreler Değer/Tip 
Takım Tipi WC, HSS, Ağaç 

İş mili Devri (dev/dk) 1000, 3000 ve 5000 
İlerleme (mm/dev) 0.05, 0.10 ve 0.15 

 
Delme işlemi esnasında meydana gelen kesme kuvvetlerini ölçmek için CNC tezgâhına Kistler 9257 tipi 

dinamometre bağlanmıştır. Delinecek KETP kompozit malzeme dinamometre üzerine yerleştirilen mengeneye 
bağlanmıştır. Delme esnasında meydana gelen kesme kuvvetleri, her bir delme işlemi için ayrı ayrı ölçülmüştür. 
Şekil 1.’de delme deney düzeneği gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Delme Deney Düzeneği. 

Deneysel çalışmanın ikinci aşamasında Timesurf Tr 200 model yüzey pürüzlülük cihazı kullanılarak 
kompozit numunelerin yüzey pürüzlülükleri örnekleme uzunluğu 0.25 mm ve örnekleme sayısı 5 alınarak 
ölçülmüştür. Deliğin farklı noktalarından 6 ölçüm alınarak ortalama yüzey pürüzlülüğü hesaplanmıştır. 

DENEYSEL SONUÇLAR 

KETP kompozitlerin delinmesinde iş mili devri, ilerleme ve takımına bağlı olarak elde edilen kesme 
kuvvetlerinin değişim grafikleri Şekil 2’te gösterilmiştir. HSS ve Ağaç takımları ile gerçekleştirilen deneylerde 
kesme kuvvetlerinin bir birine yakın olduğu görülmüştür. Ancak WC takımları ile gerçekleştirilen deneylerde 
kesme kuvvetlerinin hem HSS hem de Ağaç takımları ile gerçekleştirilen deneylerden daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca WC, HSS ve Ağaç takımları ile gerçekleştirilen tüm deneylerde ilerleme arttıkça kesme 
kuvvetinin arttığı, iş mili devrinin artması ile kesme kuvvetinin azaldığı görülmüştür. İlerleme arttıkça takım 
malzemeyi kesecek yeterli zaman bulamamış ve kesilmemiş elyafların engeli ile karşılaşmıştır. Bu durum kesme 
kuvvetinde artışa neden olmuştur. İş mili devrinin artması kesme sıcaklığını arttırmış, bu da matris malzemesinin 
düşük ısı iletim katsayısından dolayı kompozit malzemede yumuşamaya ve kesme kuvvetinde azalmaya neden 
olmuştur. 
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a) 0,05 mm/dev ilerleme 

 
b) 0,10 mm/dev ilerleme 

 

 
c) 0,15 mm/dev ilerleme 

Şekil 2: Delme Parametrelerine Bağlı Kesme Kuvvetleri. 
 
En düşük kesme kuvveti, WC takım ile 5000 dev/dk iş mili devri ve 0.05 mm/dev ilerlemede gerçekleştirilen 

deneyde 62.7 N olarak elde edilmiştir. En yüksek kesme kuvveti ise Ağaç takım ile 1000 dev/dk iş mili devri ve 
0.15 mm/dev ilerlemede gerçekleştirilen deneyde 977.5 N olarak elde edilmiştir.  

İş mili devri, ilerleme ve takım tipine bağlı olarak elde edilen yüzey pürüzlülüklerine ait grafikler Şekil 3’te 
gösterilmiştir. Kesme kuvvetinde olduğu gibi her üç takım tipi için ilerleme arttıkça yüzey pürüzlülüğünün arttığı, 
iş mili devri arttıkça yüzey pürüzlülüğünün azaldığı görülmüştür. Yüksek ilerleme değerlerinde, yüzey 
pürüzlülüğünün büyük olmasının nedeni, KETP kompozit malzemelerin delinmesi sırasında kesici kenar, kesme 
işleminin her anında farklı elyaf açıları ile karşılaşmasıdır. Kesme yönü ve elyaf yönlendirme arasındaki etkileşim 
açısı, kompozitin her bir tabakası boyunca kesici kenarın konumuna ve elyaf yönüne bağlı olarak değişir. Bu 
durum, KETP delinmesinde kesme işleminin elyafların kopması, uzaması ve bükülmesi şeklinde gerçekleşmesine 
neden olduğundan kötü bir yüzey meydana gelmesine sebep olur. Ayrıca en iyi yüzey pürüzlülüklerinin WC 
takımıyla yapılan deneylerde elde edildiği görülmüştür. En iyi yüzey pürüzlülüğü 5000 dev/dk iş mili devri ve 0.05 
mm/dev ilerlemede WC takımıyla gerçekleştirilen deneyde 1.47 µm olarak elde edilirken en kötü yüzey 
pürüzlülüğü ise 1000 dev/dk iş mili devri ve 0.15 mm/dev ilerleme ile Ağaç takımıyla gerçekleştirilen deneyde 
5.55 µm olarak elde edilmiştir. 
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a) 0,05 mm/dev ilerleme 

 
b) 0,10 mm/dev ilerleme 

 

 
c) 0,15 mm/dev ilerleme 

Şekil 3: Delme Parametrelerine Yüzey Pürüzlülükleri 

SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada tek yönlü KETP kompozitlerin delinmesinde iş mili devri, ilerleme ve takım tipinin kesme 
kuvveti ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda 
verilmiştir.  
 İş mili devrinin, ilerlemenin ve takım tipinin kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu görülmüştür.  
 İş mili devrinin artmasıyla hem kesme kuvvetinin hem de yüzey pürüzlülüğü azaldığını; ilerlemenin 

artmasıyla da kesme kuvvetinin ve yüzey pürüzlülüğünün arttığı görülmüştür. 
 En düşük kesme kuvveti ve en iyi yüzey pürüzlülüğü WC takımıyla düşük ilerleme ve yüksek iş mili 

devrinde sırasıyla 62.7 N ve 1.47 µm olarak elde edilmiştir.  
 En yüksek kesme kuvveti ve en kötü yüzey pürüzlülüğü Ağaç takımıyla yüksek ilerleme ve düşük iş mili 

devrinde sırasıyla 977.5 N ve 5.55 µm olarak elde edilmiştir.  
 Kesme kuvveti ve yüzey kalitesi arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ve düşük kesme kuvvetinde daha 

iyi yüzey kalitesinin elde edildiği gözlemlenmiştir.  
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 ÖZET 

Güneş enerjisinden pek çok alanda etkin kullanılmasına rağmen soğutma ve ısıtma sistemlerinde gelişmeler 
artarak devam etmektedir. Güneş enerjisinin soğutmada ve ısıtmada kullanılması, ekonomik olarak çok önemlidir. 
Güneş enerjisinden elde edilen enerjiyle, arabalarda soğutma ve ısıtma işlemi kullanılması geliştirilmektedir. 
Küresel ısınmanın artmasıyla beraber, güneş enerjisiyle soğutma çok önemli bir yerdedir. Güneş enerji soğutma 
sistemi, güneşin sebep olduğu soğutma ihtiyacı, güneşin enerjisiyle karşılanır. Arabanın üzerine yerleştirilen güneş 
panelleriyle, elde edilen enerji akülerde depolanır. Arabada ek akü sistemi kullanılmıştır. Akülerden alınan 
enerjiyle, arabanın sıcaklığını istediğimiz derecede kontrol ederek ayarlanmaktadır. Güneş enerjisiyle arabalarda,  
soğutma ve ısıtma sistemlerinin tasarımıyla, soğutmada motora binen yük azaltılmaktadır. Böylelikle, arabada yakıt 
tüketimi azaltılmaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Güneş panelleri, araba, soğutma, ısıtma. 
 
Design of Cooling and Heating System in Cars with Solar Energy 

 

 ABSTRACT 

Despite the use of many areas from solar energy, improvements in cooling and heating systems continue. 
The use of solar energy in cooling and heating is economically important. With the energy obtained from solar 
energy, the use of cooling and heating processes in cars is being developed. With global warming, cooling with 
solar energy is very important. The solar energy cooling system, the cooling requirement caused by the sun, is 
covered by the solar energy. With the solar panel placed on the car, the energy obtained is stored in the battery. An 
additional battery system was used on the car. With the energy from the chimney, the temperature of the car is 
adjusted by controlling it at the desired level. In solar-powered cars, cooling and heating systems are designed to 
reduce the load on the engine during cooling. Thus, fuel consumption is reduced in the car.  

 
Keywords: Solar panels, car, cooling, heating. 

GİRİŞ 

Güneş enerjisi sistemleri, güneş enerjisi sistemlerinden ısıtmada, soğutmada ve elektrik üretiminde 
kullanılmaktadır. Soğutmada ve ısıtmada güneş enerjisi kullanımı, ilk yatırımda ekonomik olarak görünmese de, 
sonradan kurulum maliyetini karşılayabilmektedir. Güneş enerjisi ile elektrik üretmek çok yaygın kullanılan bir 
teknolojidir. Güneş panelleri (Fotovoltaik paneller), güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine çevirirler. Güneş 
panellerinin yapımında, silisyum yarı iletken özellikleri tipik olarak gösteren en çok kullanılan bir maddedir. Güneş 
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panelleri çeşitleri; monokristal güneş panelleri, semikristal güneş panelleri, polikristal güneş panelleri, ince film 
güneş panelleri, amorf güneş panelleri ve diğer paneller bulunmaktadır [1,8]. 

 

 
 

Şekil 1: Güneşten elektrik üretimi 

 
Güneşten elektrik üretimi Şekil 1’de gösterilmektedir. Güneş ışınlarıyla güneş panelleriyle, elektrik enerjisi 

elde edilir. Şarj kontrol ünitesiyle aküler Şarj edilir ve buradan DC güç çıkışı elde edilir. İnverter kullanılarak da 
AC güç çıkışı elde edilebilir [2]. 

ARABALARDA ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARI 

Araç içi soğuma ve ısınma, arabalarda problem olarak devam etmektedir. Piyasada bu sorunları çözmek için 
küçük çapta cihazlar üretilmiştir. Aracın aküsünden beslenerek ek cihazlar üretilmiştir. Özellikle araç içi 
buzlanmayı çözmek için üreten cihazlar vardır. Aynı zamanda içerdeki küçük güneş panelleriyle havalandırma ve 
soğutma işlemini kısmen çözen cihazlar üretilmiştir. Bu üretilen cihazlara örnek olarak; 

 
Şekil 2: Güneş enerjisiyle çalışan fan 

Şekil 2’de arabanın yan camına yerleştirilen güneş enerjisiyle çalışan fan yerleştirilmiştir. Araç içi aküye yük 
bindirmeden havalandırma cihazıdır [3]. 
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Şekil 3: Güneş enerjisiyle çalışan araç soğutma fanı 

Şekil 3’te arabanın yan camına yerleştirilmiş küçük güneş paneliyle cihaz görülmektedir. Güneş enerjili araç 
iç soğutma fanı, çift hava soğutucu ve havalandırma sistemi, LCD termometre bulunmaktadır [4]. 

 

 
 

Şekil 4: Arabalarda buzlanmayı önlemek için üretilen cihaz 

Şekil 4’te arabalarda hem havalandırma hem de ısıtma için geliştirilen cihaz görülmektedir. Bu cihaz özellikle 
arabaların camlarındaki buzlanmayı hızlı şekilde çözmek için üretilmiştir [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Şekil 5: Arabalarda ön ısıtma cihazı ve montajı 

Şekil5’te karavan için dizel park ısıtıcısı 2000 Watt gösterilmektedir. Bu sistemle araç, özelikle kış aylarında, 
aracı önceden ısıtmak için tasarlanmıştır. Güç tüketimi 9 - 22 Watt arasındadır. Bu ısıtıcılar, sürücünün konforu 
için ilave ısıtıcılardır. Sürüş başlamadan önce, ısıtıcı ya zamanlayıcı ya da hareket halindeki uzaktan kumanda ile 
ayarlanır ve daha sonra aracın içi olan bir yakıtın yanmasıyla ısıtılır. Yardımcı ısıtıcının brülörü -40 °C'de başlar 
ve yaklaşık 30 saniye sonra 4 ila 6 kilowatt'lık tam güce erişir. Bir dozaj pompası gerekli yakıtı verir ve yanma 
odasına sistem tahrik edilir. Yanma odasındaki alev sürekli yanar ve düşük emisyona sahip neredeyse tamamen 
yanmayı gerçekleştirir [6]. 
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Şekil 5: Güneş panelleri yerleştirilmiş araba 

Şekil 5’de örnek olarak, Hibrit arabalarda, benzin ve elektriği kullanarak menzili arttırılmaktadır. Arabanın 
üst tarafına monte edilen güneş panelleriyle enerji elde edilir. Ford’un yeni güneş enerjili hibrit C-Max Solar Enerji 
konsepti, yüksek verimli güneş enerjisi panelleri kullanarak tavanından aldığı güneş enerjisini aracı şarj etmek ve 
donanıma elektrik vermek için kullanılmaktadır. Kaliforniya tabanlı Georgia Teknoloji Enstitüsü’nün 
tasarlanmıştır. Aracın tavanına 1,5 metrekare büyüklüğünde SunPower tarafından tasarlanan fotovoltaik hücreler 
yerleştirilmiştir. Bu silika hücreler bilinen güneş pillerinden oldukça ince yapıdadırlar. Günde 320 Watt enerji 
üreten bu piller şarj etmek için yeterli değildir. Akrilik Fresnel Lensler kullanılarak verim arttırılmıştır. Güneşi 
izleyerek panellerde toplanan enerjiyi artırmaktadır. Şarj sistemi günde 8 kW üretebilmektedir. Bu da 4 saatlik 
şarja eşittir. Araç elektrikle 33,7 km daha gidebilmektedir [7]. 

GÜNEŞ PANELLERİYLE ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ 

Arabalarda soğutma ve ısınma işlemini, aracın aküye yük bindirmemesi için araç üzerine güneş 
paneli konularak tasarlanmıştır. Ayrıyeten araç arka bagaj kısmına ek aküler yerleştirilerek, araç içi ısıtma 
soğutma işlemi oluşturulması tasarlanmaktadır. Araç güneş panellerinden gelen enerjiyle, araç içine 
yerleştirilen soğutma ve ısıtma cihazıyla gerçekleştirilir (Şekil 6). 
 

 
Şekil 6: Güneş panellerinin arabaya yerleştirilme tasarımı 

 
 
Toplamda arabanın üzerine, 500W güneş paneli yerleştirdiğimizde, günde ortalama;  

500W x 6 saat = 3KW enerji üretir. Üretilen enerji ile ısıtma ve soğutma işlemi gerçekleştirilebilir. Şekil 7’de güneş 
panelleriyle elektrik nasıl üretilir gösterilmektedir [6]. 
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Şekil 7: Güneş panelleriyle elektrik üretimi [7] 

 
Şekil 8: Termoelektrik soğutucu 

Şekil 8’de Termoelektrik Soğutucu (Peltier) görülmektedir. Uçlarına DC gerilim uygulandığında iki yüzü 
arasında ısı transferi yapan yarı iletken termoelektrik bir elemandır. Elektrik akımı uygulandığında bir yüzü 
soğurken diğer yüzü ısınmaktadır. Genellikle soğutucu olarak kullanılır. Arabalarımızda kullandığımız 
buzdolaplarının çoğu peltierler aracılığı ile soğutulur. Bir peltierin sıcak yüzü ile soğuk yüzü arasında sıcaklık farkı 
vardır. Çok düşük sıcaklıklara ulaşmak istiyorsak sıcak yüzeyi, çok iyi soğutmak zorundayız. Aksi halde peltier 
yanar. Termoelektrik Soğutucu soğutma performansı Watt ile ölçülür. Peltierin üzerine tercihe göre bir hava 
soğutma sistemi ya da su soğutma sistemi eklenebilir [9]. 

Elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde güneş enerjisi ile çalışan termoelektrik soğutma sistemi tasarlanmıştır. 
Sistem, bir tarafı ısınırken diğer tarafı soğuyan termoelektrik modül (peltier etkisi) ilkesine bağlı olarak 
çalışmaktadır. Bu sistem iki farklı soğutma fanı (hava ve sulu) kullanılarak çalıştırılabilir [10]. 

Sistemin güneş panellerinden alınan enerji akülerde depolanır. Akülerden alınan enerjiyle, termoelektrik 
modül çalıştırılarak soğutma işlemi gerçekleştirilir. Aynı zamanda sistem, ısıtma olarak kullanılabilir.  

SONUÇ 

Arabanın üzerine yerleştirilen güneş panelleriyle enerji elde edilmektedir. Elde edilen enerji, arabanın 
bagajına yerleştirilen ek akülerde depolanabilir. Arabanın soğuk ve sıcaklığını, istediğimiz derecede kontrol ederek 
ayarlanması amaçlanmaktadır. Güneş panelleri yerleştirilen arabalarda, soğutma ve ısıtma sistemin tasarımıyla, 
arabada yakıt tüketimi azaltılması hedeflenmektedir.  
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Özet 
  Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Hilafet Makamının kaldırılması sırasında, Hindistan’daki 

İsmailiye tarikatının Reisi Ağa Han ve İngiliz Kralının hususi müşaviri Emir Ali imzasıyla Başvekil İsmet Paşa’ 
ya, bir mektup gönderilmişti. Gönderilen mektupta Hilafetin kaldırılışı tenkit ediliyordu. Mektubun bir kopyası da,  
İstanbul’da çıkan Tanin ve İkdam Gazeteleri ’ne gönderilmiş ve yayınlatılmıştı. Aynı mektup bir gün sonrada bir 
başka gazetede yayınlatılmıştı.    Bu mektubu gönderenlerden Ağa Han, Martin Gazetesine verdiği beyanatta şu 
sözleri söylemişti:  “Hilafet o kadar yüksek ve ali bir vazifedir ki bu makamın istikbaldeki sahibi her türlü cismani 
tesviye tarzlarının dışında ve daha ileriye giderek siyaset haricinde bulunmalıdır”. Emir Ali, ise Times 
gazetesindeki beyanatında, mektuptaki ifadelerin aksini savunmuştu. Times Gazetesi, mektubun İstanbul 
gazetelerinde yayınlanmasını yolsuz ve pek manasız bulmuştu. İstanbul Gazetelerinde yayınlan mektup hakkında 
da hiçbir yorum yer almamıştı.  
          Mektubun İstanbul Gazetelerinde yayınlanmasından sonra da Hint Müslümanları namına Hilafet Komitesi 
Merkez Heyetinden, Türkiye Cumhurbaşkanı’na gönderilen bir telgrafta ise; Hint Müslümanlarının, Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Hilafetin son şeklini, İslam’ın terakkisi için olumlu sonuçlar doğuracağı inancında olduklarını 
bildirilmekte idi.  Bu durum Ağa Han ve Emir Ali’nin görüşleriyle tamamen  çelişiyordu..  .   
      Hindistan’da bir Hint hilâfet komitesi vardı, ancak. Mektubu gönderenlerin bu hilafet komitesiyle ilgileri yoktu. 
Ağa Han ve Emir Âli Londra'da İngiliz Hükümetinin ve İngiliz saray kraliyetinin en yakın adamları ve sadık İngiliz 
tebaasıdır. Bunların İngiliz Hükümeti programı haricinde bir vaziyet almaları mümkün değildi. Bu insanlar 
kendilerini Hint Müslümanları adına beyanatta bulunarak Türkiye’nin içişlerine karıştıkları gibi, İngilizlerin 
propagandasını yaparak, Müslüman âlemini Türkiye aleyhine kışkırtmaya çalışmakla beraber Türkiye hakkında 
neşriyat yaparak hükümet ve Müslümanlar üzerinde kendi nüfuzunu gösterme çabası içerisindedirler. Ağa Han ve 
Emir Âli'nin bu hareketlerinin İngiliz Hükümetinin bir teşebbüsü olduğunu açıkça ortada idi.. Ayrıca mektubun 
yayınlandığı İki gazete ile, yabancı  gazeteler de yayınlanan mektupta, İsmet Paşa ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti 
Reisi Cumhuruna  da aynı konuda mektup gönderildiğini belirttikleri halde, Reisi Cumhur’a bir mektup ulaşmış 
değildi. Mektupları Gazetelerdeki yayını propaganda niteliğinde idi. Mektubun İstanbul'da ve yabancı basında aynı 
zamanda yayınını temin için bütün vasıta, tertibat ve teminat almışlardı.  
       Mektup gönderilmesi ve mektubun yayın durumu Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülürken, bu 
hareketin suç olduğunu ve hiyanaet-i vataniye cürmü işlendiğini, Hükümetçe kanunların uygulanması gerektiği 
dile getirildi. Bu suçun İstanbul basını tarafından işlendiği dikkate alınarak İstanbul’da bir İstiklal Mahkemesi 
kurulması teklifi verildi. İsmet Paşa, bu teklifi dile getirirken gerekçe olarak şu hususu ileri sürmüştür: 
“Heyeti Celileye teklifim şudur ki: Memlekette hıyaneti vataniye cürmü haricin ve dâhilin iştirakiyle başlamıştır. 
Cumhuriyetinin hayatına ve bünye-i esasiyemize bir kasıt vardır ki bu kasıt hariçten geliyor ve dâhilde zemin 
buluyor. Buna karşı ittihaz olunan ve kanunların verdiği salâhiyetle takibata başlanacaktır. Bununla beraber 
mektupların esas B. M. M.'nin nazarı dikkatini celp etmek üzere yazılmış olması da durumu ortaya koymaktadır”. 
 
Keywords: Mektup, Gazete, Meclis, İngiliz, Hilafet 

TWO TELEGRAPH THREE STATEMENTS 
Abstract 
During the removal of the Khilafet Authority in the newly established Republic of Turkey, a letter was sent 

to the Prime Minister Ismet Pasha under the signing of Emir Ali Agha Khan of the İsmailiye sect in India and Emir 
Ali under the charter of the British King. In the letter sent, the removal of the Caliphate was criticized. A copy of 
the letter was also sent and published in the Tanin ve İkdam Gazeteleri in Istanbul. One day later the same letter 
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was published in another newspaper. Aga Khan, in his statement to Martin Gazetesi, said: "The caliphate is so high 
and vigilant that it must be out of politics, going beyond the manner of leveling of every authority in the future of 
this authority." Emir Ali, in his statement in the Times newspaper, defended the expressions in the letter. The Times 
newspaper found the publication of the letter in Istanbul newspapers corrupt and inconvenient. There were no 
comments on the letter published in Istanbul newspapers. 

After the publication of the letter in the Istanbul newspaper, a telegram sent from the Central Committee 
of the Caliphate Committee on behalf of the Indian Muslims to the President of Turkey, It was reported that Indian 
Muslims believed that the last form of the Republic of Turkey and the Khilafah would have positive consequences 
for Islam's cause. This situation completely contradicted the views of Aga Khan and Emir Ali. 

There was an Indian celestial committee in India, though. The letter senders were not interested in this 
caliphate committee. Aga Khan and Emir Adi are the closest men and faithful English subjects of the British 
Government and the royal palace of England in London. It was not possible for them to take a position other than 
the British Government program. These people are in the effort to show their influence over the government and 
Muslims by publishing about Turkey as they try to provoke the Muslim world against Turkey by making the 
propaganda of the English, as they are confused with the internal affairs of Turkey by making statements on behalf 
of the Indian Muslims. It was obvious that Aga Khan and Emir Âli's movements were an initiative of the British 
Government. In addition, in the letter published in the foreign newspapers and in the newspapers published by the 
letter, in the case of Ismet Pasha and the Republic of Turkey, A letter was not reached. The letters in the newspapers 
were in the nature of propaganda. The letter had all means, equipment and guarantees for the publication at the 
same time in Istanbul and foreign press. 

While the letter sent and the publication status of the letter were discussed in the Turkish Grand National 
Assembly, it was stated that this act was a crime and that hiyanaet-i vataniye cürmü was processed and the 
government should apply the laws. Considering that this crime was committed by the Istanbul press, a proposal 
was made to establish an Independence Court in Istanbul. Ismet Pasha, as a reason for voicing this proposal, has 
argued that. 

Delegation Galilee proposal: Duties in the country began with the involvement of innocence in the country 
except for the crime. There is an intention in the life of the Republic and in my body, which means that it comes 
from outside and finds ground in the interior. Against this will be initiated with the authorization given by the law 
and the authorization given by the law. However, the essence of the letters is B. M. M. ' It is also revealed that n is 
written to summarize the careful attention 

 
Keywords: Letter, Newspaper, Parliament, English, Caliphate 
 
Giriş 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1.11.1922  Çarşamba günü verilen iki önerge (teklif), Şer-iye, Adliye 
ve Kanuni Esasi Encümenlerinden müştereken geçtikten sonra, birinci teklifin istinat eylediği (dayandığı)  mucip 
sebeplerin tashihi ve ikinci teklifin de tadilen buna zeyl (ek) olarak, hepsi iki madde halinde neşir (yayın) ve ilan 
edilmek üzer, şu şekilde meclis genel kuruluna gönderildi:  

1- Teşkilatı Esasiye Kanunu ile Türkiye halkı, hukuki hakimiyet ve  hükümnranisini, hakiki mümessili 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinde gayri kabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere temsile 
ve bilfiil istimale ve milli iradeye isnat etmeyen hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar verdiği cihetle, Misakı 
Milli hudutları içinde Türkiye büyük Millet Meclis Hükümetinden başka hükümet şekli tanımaz. Binaenaleyh 
Türkiye halkınca, şahsi hâkimiyete müstenit (dayanan) olan İstanbul’daki hükümet şekli 18 Mart 1920’den itibaren 
ve ebediyen tarihe müntekil (geçmiş) addedilmiştir. 

2- Hilafet, Al-i Osman Hanedanına ait olup, Halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu 
hanedanın ilmen, ahlaken erşat ve eslah olanı intibah olunur. Türkiye Devleti Hilafet makamının istinatgâhıdır.” 

Bu teklif Mustafa Kemal Paşa’nın konuşması sonunda reye konuldu ve iki dakika sonra, Meclis salonu, 
ittifakla kabul edildi. Mecliste bu olay yaşanırken Ankara’ya, Sultan Vahdettin İstanbul’dan kimseye görünmeden, 
sessiz sedasız çıkıp gittiği haberi geldi. Bu durumda Hilafet makamı boşalmış oldu. Hilafet makamının boşalması 
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Şer-iye Vekili Vehbi Efendi’nin konuşması sonunda “Hilafet Makamına 
bir Halife seçilmesini teklif eylerim” teklifinde bulundu. Bu teklif karşısında milletvekillerinin, fetva isteriz, sesleri 
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yükselince, Vehbi Efendi, hemen fetvayı da hazırlayıp, imzalayarak okundu. Bunun üzerine Meclis Reisi, “Heyeti 
Vekile Reisi ve Şer-iye Vekili, hilafet makamındaki zatın, halife namını taşıyan zatın şu fetvayı şerifle ve sair 
suretlerle hal edilmiş olduğunu beyan ettiler. Ve derhal bir intihap yapılmasını teklif ettiler.  Fetva mecliste 
oylanarak Vahdettin’in hilafetten hali kabul edildi ve arkasında halife seçimine gidildi. Yapılan oylama sonucu, 
162 kişiden, 148’inin Abdülmecit Efendi’ye, iki kişinin Abdürrahim Efendi’ye, üç kişinin Selim Efendi’ye, 9 
kişinin çekimser rey verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine 148 oy alan Abdülmecit Efendi Hilafet makamına seçilmiş 
oldu.45  

 
Gelişmeler ve değişim rüzgârı 
Yeni Halife, İslam âlemi için hazırladığı beyannamenin altına da İstanbul yerine  

“Dar-ül Halife” (Halifeliğin Kapısı) yazarak ve Cuma selamlığına Fatih Sultan Mehmet’in kıyafetiyle ve başında 
sarığıyla katılmak istemiş ve İslam Dünyasının siyasi önderi gibi davranmaya başlamıştı. Bu durumun yeni kurulan 
Cumhuriyet için tehlike doğurabileceğini fark eden Mustafa Kemal, İzmir’deki askeri tatbikatlar sırasında Ordu 
komutanlarına hilafetin kaldırılması konusunda düşüncelerini açıklayacak ve konuyla ilgili yasanın bir an önce 
meclis gündemine getirilmesi için karar alınmasını sağlayacaktır.46 Elbette bu konu yurt içinde tartışmaları da 
beraberinde getirmiş, bazı muhalif gazeteler ve yazarları hilafetin kaldırılması üzerine muhalefet eden yazılar 
yazmaya başlamışlardı 
 10 Kasım’da Tanin’de İstanbul Barosu başkanı Lütfi Fikri Bey’in, “huzur-u Hazret-i Hilafetpenahi’ye” 
başlıklı yazısı yayınlandı. Lütfi fikri Bey bu ilginç yazıda halifenin istifasının Türklük için büyük kayıp, Osmanlı 
Hanedanı için yıkım ve İslam birliğinin bozulması anlamına geleceğini ileri sürerek Fransa Kralı XVI. Louis’in 
bile kendisini tahtan indirmek isteyenlere direndiğini belirtiyor, gerekirse kendisinin de (halifenin) direnmesini 
öğütlüyordu. Akla gelmez ki istifa etmemek yüzünden efendimizin saygıdeğere kişiliği için tehlike olsun Bununla 
beraber eğer, olması mümkün görünmeyen böyle bir tehlike de bulunsa Efendimiz bu tehlikeyi göze almalısınız. 
Durum ve zaman öyle getirdi ki, bugün bu kararla Türk ve İslam tarihine şu ya da bu akımı vereceksiniz”. Diyordu. 
Cumhuriyet ilkelerine ve milli egemenliğe ters düşen, bir propaganda yapıyor, halkı yeni İnkılâplara karşı 
kışkırtıyor, halifeyi de bu eyleme katılamaya çağırıyordu.47Lütfi Fikri Bey’in bu yazıları Mustafa kemal Paşa’yı 
çok etkilemişti. Özellikle, “Halifeye saldıralar düşmanlar değil, biz kendimiziz” derken, Mustafa Kemal Paşa’yı 
hedef alıyordu. Lütfi Fikri ve Hüseyin Cahid Beylerin saldırıları 11 Kasım tarihli yazılarında da sürdü. 
 Bu arada İzmir’e gidecek olan Mustafa Kemal Paşa, 22 Ocak 1924’te Başbakan İsmet Paşa’dan halife 
Abdülmecid Efendi’nin hükümete karşı bazı şikâyetlerini içeren bir şifre alacaktır. Şifreli telgrafta, Abdülmecid 
Efendi, basında hakkında çıkan yazıların saygısız ve onur kırıcı olduğunu, İstanbul’a gelen resmi heyetlerin 
kendisiyle. Mustafa Kemal Paşa, bu şifreye aynı gün verdiği cevapta halifenin bu olumsuzlukları kendisinin 
meydana getirdiği, hareketleriyle dedeleri padişahların yolunu takip ettiğini cuma günleri selamlık alayları 
yaptığını, yabancı devletlerle  ilişki kurmaya çalıştığını ve gösterişli geziler tertip ettiğini belirttikten sonra hilafet 
makamının dini bir kurum olamadığını, hilafetin kendilerine tarihi bir hatıra olduğunu ve hilafetin kesinlikle bir 
hazinesinin olamayacağını belirtiyordu.48 
 Yurtta bu tür muhalefetler sürerken Hilafetin kaldırılmasını kolaylaştıran son hareket Türkiye dışından geldi. 
Hindistan Halifelik Komitesi adına Hindistan Müslümanlarının önderi haline gelmiş olan Şiliğin İsmaili tarikatının 
imamı II. Ağa Han ile Londra İslam Cemiyeti Başkanı Emir Ali, Halifelik Mevkiinin manevi kuvvetini arttırmak 
ve hilafetin kaldırılmasını engellemek adına Başvekil İsmet İnönü’ye 24 Kasım 1923’de bir mektup göndermişler 
ve aynı mektup İsmet İnönü’nün eline geçmeden Tanin,Tevhid-i Efkar ve İkdam gazetelerine de yollanmış, onlar 
aracılığıyla bu mektubun yayınlanması sayesinde Mustafa Kemal ile İsmet İnönü’ye yapılan muhalefet için 
dışarıdan da destek sağlanmaya çalışılmıştı.49 5 Aralık 1923 sabahında Tanin ve İkdam gazetelerinde yayımlanan 
bu mektup gündeme bomba gibi düşmüş, aynı mektup ertesi gün Tevhid-i Efkâr gazetesinde de yayımlanmıştı. 
Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra kaleme alınmış, Londra İslam Cemiyeti Başkanı Emir Ali ile Pakistan, 
Hindistan, Afganistan ve Keşmir’de etkin İsmailiye mezhebinin lideri III. Ağa Han’ın imzasını taşıyan mektupta 

                                                 
45-Orbay, Siyasi Hatıralar, İstanbul, 2009. s. 209-210 
46-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ankara, 2006, s.34 
47-Ergün Baybars, İstiklal Mahkemeleri, İstanbul, 1976, s.249 
48-Mahmut, Akkor, Dinî Bir Müessesenin Sonu: Hilafet ’in İlgası, History Studies Volume,  4/1 2012,  s. 42 
49-Muharrem Balcın, Hukuk Dünyası, Belgeler, 565, s. 3-4 
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hilafetin muhafaza edilmesi ve yasal durumunun netleşmesi talep ediliyordu.50 (Bu mektup İngilizce yazılmış olup, 
Türkçe tercümesi aşağıda verilmiştir.) 
 TBMM, 8 Aralık 1923 tarihinde, Gizli Celse yaparak Halifelik konusunda gönderilen mektuplar 
konusunu müzakere etmiş, konuyla ilgili ilk konuşmayı Başvekil İsmet İnönü yapmış, söz konusu mektubun 
basın tarafından yayınlanmasını gündeme getirerek, İstanbul’da bir İstiklal Mahkemesinin kurulmasını talep 
etmişti. 
 Yukarıda belirtilen mektubun basında yayınlanması,  Hilafetin İslam ülkeleri arasında bir dayanışma etkeni 
olduğu, gücünü yitirirse bu dayanışmanın dağılabileceği görüşü ileri sürülüyor ve mektubun dış Müslümanların 
halifeliğe verdiği önemi göstermek amacıyla yayımlandığı belirtilmeye çalışılıyordu. 

Yarı devlet yayın organı durumunda olan Hâkimiyet-i Milliye 9 Aralık 1923’te bu mektupla ilgili 
yorumunda; Ağa Han’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında halifenin cihat çağrısını ağır hakaretlerle karşılamasını ve 
fetvanın meşru olmadığını ileri sürerek Hint Müslümanlarının İngiltere’ye bağlı bulunmalarını sağlamak için 
yaptığı çabaları hatırlatarak mektubun ilgililerin eline  geçmeden yayınlanmasının tertip olduğunu ortaya 
koyuyordu. 

İsmet Paşa, Hint hilâfet komitesi var, ancak. bu adamların hilafet komitesiyle ilgileri yoktur. Ağa Han ve 
Emir Âli Londra'da İngiliz Hükümetinin ve İngiliz saray kraliyetinin en yakın adamları ve sadık İngiliz tebaasıdır. 
Bunların İngiliz Hükümeti programı haricinde bir vaziyet almaları mümkün değildir. Bu insanlar kendilerini Hint 
Müslümanları adına beyanatta bulunarak Türkiye’nin içişlerine karıştıkları gibi, İngilizlerin propagandasını 
yaparak, Müslüman âlemini Türkiye aleyhine kışkırtmaya çalışmaktadırlar. Ağa Han ve Emir Âli'nin Hilafet 
Komitesiyle hiçbir ilgisi ve münasebetleri yoktur. Bu adamların bizim hakkımızda neşriyat yaparak bizim 
üzerimizde, Müslümanlar üzerinde kendi nüfuzunu gösterme çabası içerisindedirler. Ağa Han ve Emir Âli'nin bu 
hareketlerinin İngiliz Hükümetinin bir teşebbüsü olduğunu açıkça ortadadır. Ayrıca mektubun yayınlandığı İki 
gazete ile ecnebi gazeteleriyle aynı zamanda İsmet Paşa’ya gelen bir mektup ve henüz Reisicumhura gönderilen 
bir mektup ulaşmadan evvel gazetelerin eline geçmesi olayın gerçek sebebini ortaya koymaktadır. O halde bu 
kişilerin fikir sormak tarzında samimî bir şeyleri yoktur, propaganda için yapmışlardır. Bunun İstanbul'da aynı 
zamanda intişarını temin için bütün vasıta, tertibat ve teminat almışlardır. Burada neşriyatta bulunmak cürümü 
vardır, bu mektup hıyaneti vataniye cürümü karşısında derhal hükümetçe kanunların uygulanmasını arzu 
etmektedir. 31 Temmuz 1338 kanunu “İcra Vekilleri Heyetince gösterilecek lüzum ve B. M. M.'nce ekseriyeti 
mutlaka ile verilecek karar üzerine icap eden mahallerde  İstiklâl Mahkemeleri teşkil olunur”  ifadesine esas alan 
İsmet Paşa, Meclise şu teklifte bulunmuştur: Heyeti Celileye teklifim şudur ki: Memlekette hıyaneti vataniye 
cürümü, hariç ve dâhilin iştirakiyle başlamıştır. Cumhuriyetinin hayatına ve bünyei esasiyemize  başlayacaktır.. 
Bununla beraber mektupların esas B. M. M.'nin nazarı dikkatini celp etmek üzere yazılmış olması da durumu 
ortaya koymaktadır. Âlemşümul İslam ve halifelik propagandasının yapıldığını, halifeye, vazife-i siyasiye ve 
vazife-i dünyeviye vermek esasını güdüldüğünü  belirterek, mektubun propaganda için yazılmış ve yayınlanmış 
olduğunu belirtmiş ve yapılanın TBMM’nin meşruiyetine isyanı mutazammın neşriyat cürmünden olduğunu ve 
derhal duruma vaziyet edilmesi ve bunun için derakap (hemencecik) İstanbul’a bir istiklal Mahkemesi 
gönderilmesini teklif etmişti. 51 

İnönü konuşmasının devamında da, “Yok eğer bunu böyle yapmaz ve gazetecileri cezalandırmazsak, içerde 
ve dışarıda TBMM’nin zayıf olduğu imajı verilecek ve artık her önüne gelen kavli, fiili ve neşri hilafet taraflısı 
yayın yaparak yeni kurduğumuz Cumhuriyeti zayıflatmaya girişeceklerdir.” diyecek ve tecziye için zaman 
geçirilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. 

 Mustafa Kemal Paşa ise, Halifeliğin kaldırılması için zorlayan en kuvvetli etken, Halife var oldukça 
Türkiye'de yapmayı düşündüğü toplumsal ve laik devrimlere imkân olmayacağı düşüncesiydi. Hilafet sorunu 
aslında bir rejim sorunuydu. Mustafa Kemal, Hilafet sorununu tamamen ortadan kaldırmak için bir dizi girişimde 
bulundu. Yukarıda belirtilen hususlar da, halifeliğin kaldırılmasına bir nevi zemin hazırladığı gibi Mustafa Kemal 
Paşa’nın elini kuvvetlendirmişti.  İstanbul basının, Darülfünunda görevli aydınların, Milli Mücadele'nin önder 
kadrosunu oluşturan yakın arkadaşlarının ve diğer ordu kumandanlarının kendi düşüncesi doğrultusunda tutum 
almalarını sağlamaya çalıştı. Bu konuda kesin karar almak zamanının geldiğini anlayınca 15—20 Şubat 1924'te 

                                                 
50-Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, 1998, s.263 
51-Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, İstanbul, 2007, s, 210 
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yapılacak Harp Oyunları nedeniyle Ordu ve Kolordu Komutanlarını İzmir'de topladı. Bu toplantıya Başbakan İsmet 
Paşa, Savunma Bakanı Kâzım Özalp Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da katılmıştı. Toplantıda, 
Hilafet ile Şer'iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması ve öğretim kurumlarının birleştirilmesi karar altına alındı. 
Mustafa Kemal 24 Şubatta Ankara'ya döndü. 1 Martta Meclisin yeni dönemini açarken yaptığı konuşmada 
hükümetin faaliyetlerini ana hatları ile anlattı. 2 Martta Halk Fırkası parlamento grubu üç yasayı onaylamak için 
toplandı. Ertesi gün üç önerge meclise sunuldu. Tartışmalar sonunda 3 Mart 1924'te, 429 sayılı Kanunla Siirt 
mebusu Halil Hulki ve elli arkadaşının önergesi kabul edilerek Şer'iye, Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 
Bakanlıkları kaldırıldı. 430 sayılı Kanunla, Manisa mebusu Vasıf Bey ve elli arkadaşının önergesi kabul edilerek 
eğitim ve öğretimin birleştirilmesi Kanunu kabul edildi. 431 sayılı Kanunla Siirt Mebusu Şeyh Saffet Efendi ve 53 
arkadaşının önergesi kabul edilerek, Halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanının Türkiye dışına 
çıkarılmasına karar verildi. Böylece, Osmanlı Devleti' in son kalıntısı ve Cumhuriyet yönetimi için tehlike haline 
gelmiş olan halifelik tarihe karıştı. Kaldırılan bakanlıklar yerine, Başbakanlığa bağlı Diyanet işleri Başkanlığı ile 
Genelkurmay Başkanlığı kuruldu.52 

431 sayılı yasa ile de, Abdülmecit ile Osmanoğulları ailesinin bütün erkekleri, kadınları, damatları ve o 
kadınlardan doğan bütün çocukların Türk vatandaşlığından çıkarılmalarını ve Türkiye topraklarında oturmamaları 
hükmünü içeriyordu. Padişah ve ailesi hemen, diğer hanedan üyeleri ise on gün içinde bir daha dönmemek üzere 
yurtdışına çıkarılacaklardı. Yol giderleri için, servetlerine göre hükümetçe tespit edilecek paralar ödenecekti. 
Padişahlık yapmış olanların malları, saray ve köşkleri milletin malı sayılacaktı. Diğerlerinin taşınmaz mallarını bir 
yıl içinde elden çıkartmaları, aksi halde hükümetin bu malları satarak onlara göndermesi öngörülmüştü Hükümet 
2 Mart 1924'te bir komisyon kurarak saraylarda önlem alınmasını, dairelerin mühürlenmesini ve bu husustaki 
sorumluluğun Vilayete ait olduğunu kararlaştırmıştı. Ayrıca, kafilenin sevk masrafı için 90.000 lira da tahsis 
edilmişti. Sarayların muhafazası için de bu paradan harcama yapılacaktı.53 

Yasa onaylanır onaylanmaz, İstanbul Valisi Haydar Bey ile Emniyet Müdürü Sadettin Bey Dolmabahçe 
Sarayına giderek Abdülmecit'e derhal yola çıkmak için hazırlanmasını söylediler. Öfkeye kapılan Abdülmecit 
valiyi kovdu. Emniyet müdürü gerekirse kendini zor kullanarak götürmek için emir aldığını bildirdi. Saray sarılmış 
ve telefon hatları kesilmiş olduğundan Abdülmecit boyun eğmek zorunda kaldı.54 Osmanlı hanedanının ileri gelen 
mensuplarının Türk topraklarından sürülmesini ön görüyordu. Ertesi sabah şafakta, üzgün Abddülmecid Efendi bir 
arabaya konup Doğu Ekspresi (Orient Express) ne bindirilmek üzere istasyona gidişinin gösterilere sebep 
olabileceği büyük Sirkeci garına değil, şehir dışında küçük bir istasyona götürüldü sonuncusu, sürgünde sultanların 
sonuncusunu izledi.55 
.  

Ağa Han ve Emir Ali’nin İngilizce olan bu mektubun tercüme edilmiş sureti     
 1-Cihanın hür milletleri cemiyetinin müstakil bir azası olan Türkiye’nin sadık dostları ve emellerinin hakiki 
taraftarları sıfatıyla biz,, Halife İmam Hazretlerinin şimdiki müphem vaziyetlerinin, ehli sünnetten olan halk 
üzerindeki pek endişe verici tesirata Büyük Millet Meclisi’nin müsaade-i mahsusatınızda dikkatini çekmek 
istiyoruz.. 

Halifenin şeref ve kudretine, nüfus ve tesirine badi olan zaaftan dolayı, içtimai ve manevi büyük bir kuvvet 
addedilen İslamiyet’in ehlisünnetten olan halkın geniş kısımları arasında gevşemekte olduğu teessüfle gördük. 
Sıhhati münakaşadan münezzeh olan vakayii esbabı malümeden dolayı ayrı ayrı zikretmek istiyoruz. 
 2-Ehlisünnet içinde riyaseti ruhaniyenin bütün Müslümanları büyük bir cemiyet şeklinde yekdiğerine 
bağlayan bir rabıta hükmünde olduğunu söylemeye hacet yoktur. Hilafet, harici hücumlara maruz bulunduğu 
zaman, bütün yeryüzünde bulunan Müslümanların hissiyatı galeyana gelmiş ve Türklerin istiklali için çalışmak, 
uğraşmak aynı zamanda Müslüman tesanütünü  temsil eden müessesatı tam ve kâmil olarak muhafaza etmek demek 
olduğu kanaatiyle Hint Müslümanları, Türk Milletine muhabbet göstermiş ve muavenet etmiş, bu tehlike 
zamanlarında biz Türkiye davası için ciddiyetle çalıştık. Trablusgarp, Bingazi’de vukua gelen Türk – İtalyan 
harbinden beri bir İngiliz Müslüman müessesesi, işte bu itibarla bütün Müslümanlarla beraber derinden alakadar 

                                                 
52-Oğuz Aytepe, Yeni Belgelerin Işığında Halifeliğin Kaldırılması ve Hanedan Üyelerinin Yurtdışına Çıkarılmaları,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 29-30, Mayıs-Kasım 2002, S. 15-29, s. 22 

53 - Aytepe, a.g. m. s. 23 
54-Aytepe, a.g.m. s. 23 
55-Lewis, a.g.e. s. 264 
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olduğumuz bir mesele hakkındaki bütün mülahazat ve telkinatımızın zatı devletlerinin hükümeti tarafından hüsnü 
kabul göreceğine itimadımız vardır. 
 3-Düşüncelerimizle millet mümessillerini nüfusunu zerre kadar tenkis etme bir an bile hatıra gelmemelidir. 
Hürmetle istediğimiz şey, İslam âleminin dini reisliğinin şer’i şerife göre tam ve kâmil olarak muhafazasıdır.  
 Halifenin nüfusunun azalması veya dini bir amil gibi Türkiye teşkilatı siyasiyesinde tedibi bizim fikrimizce, 
İslam’ın dağılması, o manevi cihan kuvvetinin ameli bir surette kaybı olacaktır. Böyle bir haldir ki, ne Büyük millet 
Meclisi’nin, ne de Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin nazarı dikkatlerinden, mümkün değil 
kaçmaz. 
 4- Bizim fikrimize göre halife imam, ehli sünnetin vahdetini temsil eder, halifenin Türk Milletinden bir fart 
olması, Türk Devleti’nin müessisleri ahfadından bulunması, İslam milletleri arasında Türklüğe mücebbel bir mevki 
bahşeder. 
 5- Bu, 14 asırdan beri ehlisünnet arasında bir esas olarak telakki edilmiştir. Peygamber vekili olan halifenin 
İslam cemaatinin imamı olduğunda icmai ümmet vardır. Onunla bütün müminin arasında ehlisünneti birbirine 
bağlayan bir alaka vardır. İslam âlemi beyninde bir nifak hasıl etmeksizin bu dini unsur İslam fikrinden çıkarılıp 
atılamaz. 
 6- Halife dini nüfusunu kaybettiği zaman, bütün Meliklerle Emirlerin idareyi umurdaki salahiyetlerini teyit 
ve dualarda asri nüfus istimal için onun müsaadesini istihsale kendilerini mecbur tuttuklarını zatı devletlerine 
hatırlatmaya lüzum yoktur. 
Eğer İslamiyet dünyada büyük bir manevi kuvvet olarak muhafaza edilmek isteniyorsa, halifenin nüfus ve şerefi 
hiçbir zaman Papanın nüfus ve şerefinden az olmamalıdır. 
 7- İşte bu ve bunlara mümessil diğer sebepten dolayı Türkiye’nin hakiki dostları sıfatıyla, biz, Hilafet ve 
İmametin Müslüman Milletlerin itimat ve hürmetine layık olan bir mevkie vaz olunmasını ve böylece Türkiye’de 
kuvvet ve şeref bahsedilmesini kemal-i hürmetle Türkiye Büyük Millet Meclisinden ve onun basiretkar 
müdürlerinden istirham ederiz. 
 Biz Paşa Hazretleri, sizin muti bendeleriniz. 
                                                                         Emir Ali, Ağa Han 
 

   Konuyla İlgili Üç Beyanat 
 
Meclis gizli oturumunda yapılan görüşmeler sırasında onuyla ilgili İsmet Paşa’nın beyanı aşağıda 
verilmiştir.  
 
“İSMET PAŞA  (Başvekil)- Huzzari kiram çarşamba günü İstanbul' un iki gazetesinde intişar eden iki 

mektubu görmüşlerdir. Bu iki mektuptan birisinin acizlerine yazıldığı ve diğerinin Reisicumhur Hazretlerine 
yazıldığı tasrih ediliyor ve neşrolunuyor. Mektuplar sarahaten 1 Teşrinisani kararının aksini terviç eden bir taleptir. 
Âlemşümul propaganda yapıldıktan sonra hilâfete Türkiye üzerinde vazifei idariye, vazifei siyasiye, vazifei 
dünyeviye vermek esasını müdafaa ediyor. Kelime ve cümleler arasında birçok kapalı usuller kullanılmış olabilir. 
Fakat heyeti umumiyesiyle izhar ettikleri mana budur. Halifeye bir vaziyeti idariye vermezseniz İslâmiyet inhilâl 
eder, Âlemi islâm bundan müteezzi ve mustarip olur tarzında aleyhimizde propaganda yapılıyor. Usul itibariyle ve 
esas •itibariyle tarzı müşahedemizi arz edeyim. Gazetelerdeki intişara göre bu mektuplardan birisi bana yazılmıştır. 
Birisi de Reisicumhur Hazretlerine yazılmıştır. Filhakika bana Londra'dan İngilizce bir mektup gönderilmiş ve salı 
gün akşam buraya vasıl olmuştur. İngiliz Ağa Han ve Emir Ali imzasıyla yazılmıştır. Tercümeye vermişizdir. Bu 
tercüme olup da neticesi haber alınmadan, haber aldım ki İstanbul' da bu mektup neşrolunmuştur. Kimler 
yapmıştır? Kim tarafından neşrolunmuştur. Burası meçhuldür ve müstacelen yapmak istediğimiz tahkikat bir netice 
vermedi. Reisicumhura ait olduğunu bildirdikleri diğer mektup da henüz Reisicumhur Hazretlerine gelmemiştir. 
Binaenaleyh ona mektup gelmeden İstanbul'da neşrolunmuştur. Hususi mektup göndermek bir şey müdafaa etmek 
ise benim okumaklığım, benim görmekliğim lâzımdır ve bana gönderilen mektup benim malımdır. Niçin 
neşrolunuyor? Gönderen adamlar noktai nazarından söylüyorum. Binaenaleyh gönderen adamlar bu mektupları 
bana göndersinler ve Hükümete göndersinler, mütalaa alsınlar maksadıyla, değil aynı zamanda emri vaki olarak 
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dâhilde ve hariçte intişar etmiş, maksat budur. İmza sahipleri, Ağa Han ve Emir Âli şahsiyetleri hakkında Heyeti 
Celilenizde arzı malûmat edeceğim.56  

Hint hilâfet komitesi var. Mehmet Han vesaire Bu adamlar onlardan değildir. Ağa Han ve Emir Âli 
Londra'da İngiliz Hükümetinin ve İngiliz Kralının en yakın adamları ve sadık İngiliz tebaasıdır. Bunların İngiliz 
Hükümeti programı haricinde bir vaziyet almaları mutasavver ve mesbuk değildir. Bizim davamız esnasında Hint 
hilâfet komitesi lehimize neşriyat yapıyordu. Açık bilmek ve söylemek lâzım gelirse, Hint hilâfet komitesi âlemi 
İslâmda mevkii mahsusu olan Türklerin davasını takip ediyormuş manzarasıyla kendi memleketinde, Hindistan'da 
kuvvei ihtilâliyesini ve kuvvei müdafaasını muhafaza ediyor. Kendi noktai nazarından Hint Müslümanları, Hint 
hilâfet komitesi etrafında toplanarak için onlar hilâfeti ellerinde vasıta ittihaz etmişlerdir ve Hindistan'da bulunan 
Hint hilâfet davasını samimî orak müdafaa ediyorlar. Bu adamların dahi Ağa Han ve Emir Âli'nin bunlarla 
münasebeti yoktur. Bu adamların bizim hakkımızda neşriyatı mahza bizim üzerimizde, Müslümanlar üzerinde 
kendi nüfuzunu göstermek içindir.57 Heyeti Celileniz için bu ufak malûmatı arz etmekten maksadım bu adamların, 
Ağa Han ve Emir Âli'nin bu hareketlerinin İngiliz Hükümetinin bir teşebbüsü olduğunu söyleyebilmek için esbabı 
kaviye vardır. Bu neticeyi arz etmek için söylüyorum. İngiliz Hükümetinin telkinatiyle teşebbüs alan bu adamlar 
bu mektupların bize gelmesiyle beraber bizim ne vaziyet alacağımız malûm olmadan evvel İstanbul'da intişarı 
tertibatı mahsusa ile temin edilmiş demek lâzımdır. İki gazete ile ecnebi gazeteleriyle aynı zamanda bana gelen bir 
mektup ve henüz Reisicumhura gönderilen bir mektup vasıl olmadan evvel gazetelerin eline başka ne vasıta ile 
geçebilir? Ya kendileri göndermişlerdir. O halde fikir sormak tarzında samimî bir şeyleri yoktur. Mahza 
propaganda için yapmışlardır. Bunun İstanbul'da aynı zamanda intişarını temin için bütün vesaitle tertibat ve 
teminat almışlardır. Bunları bilmiyoruz. Bu tertibatın ve hadisatın yekdiğerine tevafukunda mantık vardır. İstidlal 
olunan, budur. Derecei şümulü, derecei istihzaratı malûm değildir.  
Biz ne yaptık Hükümetçe? Bir defa neşrolunan mektupların mahiyetine baktık ve ariz amik tetkik ettik. Elimizdeki 
kanunlara göre sarahaten hiyaneti vataniye ceraimindendir. Kanunu okuyacağım 15 Nisan 1339 kanunu, Hiyaneti 
Vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili hakkında kanun.  

Madde 1. Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci maddesi berveçhiâti tadil olunmuştur.  Saltanatın ilgasına 
ve hukuku hâkimiyet ve hükümranisinin gayri kabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının 
mümessili hakikîsi olan B. M. M.'nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç  bulunduğuna dair 1 Teşrinisani 1338 
tarihli karar hilâfında veya T. B. M. M.'nin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya tahriren veya fiilen 
ankasdin muhalefet veya ifsadat veya neşriyatta bulunan kesan haini vatan addolunur. Burada neşriyatta bulunmak 
cürmü vardır ki ifadesindeki ıtlakı hasebiyle bu mektup ile sarahaten hıyaneti vataniye tebarüz etmektedir. Cürüm 
karşısında, hıyaneti vataniye cürmü karşısında derakap Hükümetçe, kanunların bize verdiği salâhiyetle takibata 
başladık58. Bununla beraber mektupların esasen B. M. M.'nin nazarı dikkatini celp etmek üzere yazılmış olması, 
bu tarzda yazılmış olması noktai nazarından bu meseleyi B. M. M.’ne arz etmeyi lüzumlu gördük bir; İkinci 
meseleyi; herhangi bir hıyaneti vataniye cürmü derecesinde basit görmedik, bu noktai nazarı arz etmek istiyorum. 
Arkadaşlar; doğru veya yanlış daima Heyeti Celileye arz etmek isterim. Hariç, ecnebi devletler memleketin vaziyeti 
dâhiliyesine dikkat ederler. Şimdi bu hadisat arasında, ecnebi devleti, İngiliz devleti kendi adamları vasıtasıyla 
teşebbüs olarak memlekette hıyaneti vataniye ceraimini tahrik ve telkin edecek tertip almışlardır. Bu tertibat her 
tarafta vardır. Rodos'ta bir çok kâğıtlar basıyorlar. Memlekete neşrediyorlar. Şarkta Kürt meselesi, diğer muhtelif 
mesaili tahrik etmek için tertibat alıyorlar. Şimdi kurdukları tertibat budur. Zaaf ve iftirak hissetmek gibi bir esasa 
varmak istiyor. Bunun için memleketin bir kısmında inhilâl ve iftirak telkin etmek lâzım ve memleketin içerisinde 
meşrutiyet telkin ederek bu esas üzerine iftirak telkin etmektir. Şimdi eğer İngiliz Devleti, bir ecnebi devleti, ecnebi 
devlete mensubiyetlerine asla şüphe olmayarak bizim memleket dâhilinde 1 Teşrinisani kararı hilâfında neşriyat 
ve tahrikât yapabilirlerse veya yapmakta iseler hakikaten biz gerek 1 Teşrinisani kararının muhafazası ve gerek 
Cumhuriyetin muhafazası noktai nazarından memleketin zaafmı, salâbetini mevkii imtihana vazetmişlerdir. Bu 
noktai nazardan mevzuubahis olan hıyaneti vataniye hariç ve dâhilin tevhidi mesaisiyle olduğundan ehemmiyeti 
mahsusayı haizdir. Bizim noktai nazarımızdan dâhilî münakaşatta Heyeti Cehle teslim eder ki son derece müsait 
ve geniş bulundum. Çünkü 'bizim dâhilimize aittir. Nihayet herhangi münakaşalar tahtında bir mahiyeti dâhilî 

                                                 
56-T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 314-315 

57- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 315 
58- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 315 
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vardır59Kanun dairesinde yekdiğerimize her türlü vesaitimizi, vesaiti iknaiyemizi istical ederek buna çare 
bulabiliriz. Hariçle beraber memleketin bünyei esasiyesine vukubulan tecavüz son haddir. Bundan ilerisi dâhil ve 
haricin müştereken ve müsellahan hüzum etmesidir. Eğer hariç ve dâhil müştereken ve siyaseten vatan aleyhine 
vaziyet ihdas edecek bir noktaya gelmişlerse bundan bir ilerisi beraber silahla hüzum etmektir. Biz bu noktaya 
kadar beklemeye lüzum görmedik. Hariç ve dâhilin müştereken vatan aleyhine tertibat ittihaz ettiklerini görmüş 
bir vaziyette. Meclisi Âliyi bu vaziyetten haberdar etmek ve tedabiri mahsusa talep etmektir. Benim hissettiğim 
budur. Kanunun, vazu kanunun, Hükümetin ledelicap Meclise arz etmek salâhiyetini verdiği bir teklifi dermeyan 
edeceğim. 31 Temmuz 1338 kanunu, İcra Vekilleri Heyetince gösterilecek lüzum ve B. M. M.'nce ekseriyeti 
mutlaka ile verilecek karar üzerine icap ed en mahallerde İstiklâl Mahkemeleri teşkil olunur. Heyeti Celileye 
teklifim şudur ki: Memlekette hıyaneti vataniye cürmü hariç ve dâhilin iştirakiyle başlamıştır. Cumhuriyetinin 
hayatına ve bünyei esasiyemize bir kasıt vardır ki bu kasıt hariçten geliyor ve dâhilde zemin buluyor. Buna karşı 
ittihaz olunacak tedbiri tabiîye ve mütadeyi kâfi görmüyoruz. Memlekette o kanaati yerleştirmek lâzımdır. 
Memleketin bünyei esasiyesine, hayatına, cumhuriyetine olan bir tecavüze ve bahusus vatanın herhangi bir 
köşesinde haricin telkinatına herhangi bir suretle müsaade gösteren muhite B. M. M. derakap vaziyet eder ve resen 
mahkeme gönderir. Bu kanaati yerleştirmek lâzımdır bu bir. İkincisi; harice set yapmak lâzımdır. Nasıl Bolu" ya 
casus gelmişti ve dünya kıyameti koparmıştı, muhakeme ettik, muhakemesi neticesinde lâyık olduğu cezayı buldu. 
Ondan sonra Türkiye dâhiline gelerek ve Türkiye dâhilinde el bularak vatan aleyhine çalışmak veya çalıştırmak 
müşkül bir meseledir kanaati hâsıl oldu. İşte aynı kanaati hariçte tekrar hâsıl etmek lâzımdır. Büyük devletlerle 
dostluk asla zaaf ile olmaz arkadaşlar. (Doğru sesleri) Zayıf, tertibatında mütereddit ve dâhilî ifsadata müsait 
muhitlerin sahibiyle dostluk olmaz, onlara hâkimiyet olur. Herhangi ecnebi bir devletle dostluk yapabilmek için 
evvelâ bilâkaydüşart tamamiyetimiz ve dâhilde hâkimiyetimiz kabul olunmak lâzımdır ve onların kabulüne muhtaç 
olmaksızın bu tamamiyeti bu hâkimiyeti her tedbir ile bizim muhafazaya kadir olduğumuzu ispat etmek lâzımdır. 
Bu siyaset de recüliyetin erkekliğin alâmetidir. Hıyaneti vataniye için Meclisi Âliden hususiyle fevkalâde bir tedbir 
olmak üzere kanunun verdiği salâhiyete binaen İstanbul'a bir İstiklâl Mahkemesinin gönderilmesi ve bu İstiklâl 
Mahkemesinin meseleye vaziyet ederek seri  bir surette takibat yapmasını, mevzuubahis olan hıyaneti vataniye 
cürümü ve bu cürümün dâhilde ve hariçte ihtilâtı ve tertibatı hakkında memleketi tenvir etmesini teklif ve arz 
ediyorum. Bittabi dâhile ait olan, siyaseti hariciyeye ait olan hususlar hukukumuzu ve mevcudiyetimizi muhafaza 
etmek için Heyeti Celileniz tamamen emin olabilirler ki bütün dünya beraber gelse son dereceye kadar haklarımızı 
muhafaza edeceğiz.60 Buna tamamen emin olmalıdır. Yalnız sizden istirham ettiğim, dâhilde olan telkinat ve 
tahrikâta karşı metin ve sahibi karar ve behemehal şeddi kavi olduğumuz kararını tecelli ettirmelisiniz. Bu tarzda 
neşriyatın mubah ve mücaz telâkkisi bir defa memlekette hallolursa, bütün memlekette bu neşriyat vaki olur. 
Muhterem arkadaşlarım, maksat bir defa kanunun sarahaten hıyaneti vataniye addettiği telkinatı hazmettirerek 
memlekette emri vaki ve emri tabiî sökünde kabul ettirmek, tedbirde teahhur vaki oldukça tehlike iki noktadan 
kazanılıyor. Tehlike tevessü eder. Birçok masumlar farkında olmayarak bu yola girerek kendilerini yakmaya sebep 
olacaklar. 

İki gazete neşretmiş, tertibat zayıf olunca ertesi gün bir gazete daha neşreder. Ertesi gün diğer bir gazete 
daha neşreder. Bütün memleket birbirinden naklen hıyaneti vataniyeden olan şeyleri bilerek, bilmeyerek vatanın 
her köşesine neşreder. Fikren, telkinat ile vatanın, memleketin esas direklerini ve esas temellerini sarsmak için 
başka vasıtaya lüzum yoktur, vasıta budur. Bunun için bu vasıtaya teşebbüs ve tevessül etmişlerdir. Onun için 
tehlikeyi mühim ve vaziyeti mühim gördüm ve vazedilmesi lâzım olan tedbiri sureti mahsusa da Meclisi Âlinin 
nazarı dikkatine arz etmeyi lâyık addettim. Hükümet Heyeti Celilenize bu ehemmiyeti arz ettikten sonra biz, bir 
istiklâl Mahkemesiyle Meclisin bizzat vazuliyet olmasını mübrem ve zaruri görüyoruz ve teklif ediyoruz.61 
 Başvekil İsmet İnönü’nün beyanatından sonra Lazistan mebusu Ekrem Bey söz alarak bazı 
açıklamalarda bulunarak Başvekillin fikrine katıldığını, İstanbul’da hemen bir istiklal mahkemesi kurularak 
suçluları cezalandırılmasını talep etmiştir. Bu konuşmadan sonra İstanbul Mebusu Ali Fuat Cebesoy, söz alarak 
İtilaf devletlerinin yaptığı oyunları belirtmiştir şöyle belirtmiştir. 

                                                 
59- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 316 
60-T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 316 
61-T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 317 
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Birinci Dünya Harbinde İngilizlerin Propaganda Nezareti namı verdikleri bir Nezareti vardı. Başlı başına 
Nezarettir ve çok sermaye sahibidir. İngiliz milleti ikna edilmiştir ki düşmanlarına, bilhassa Almanlara 
galibiyetlerinin saik ve sebebi bu propaganda Nezaretinin neşriyatı olmuştur. Bundan sonra ve hâkim bir kanaat 
vardır ki bununla muvaffak olunuyor. Silâh buna yardım ediyor. Bu Propaganda Nezaretinin kaldırılmasıyla bu 
kuruma verilen para İngiliz Hariciye Nezaretinin istihbarat birimi bütçesine aktarılmıştı.  İngiliz Hariciye 
Nezaretinin emrindeki İstihbarat birimine ilâveten İngiltere Müstemleke Nezareti emrinde olmak üzere bir “Şarkı 
Garip Müdüriyeti Umumiyesi teşkil ettiler. Bu para müştereken iki Nezaretin sevk idaresinde sarf edilecektir. 
İstihdaf ettikleri gaye Arabistan'da, İran’da ve amaçlarına ulaşmak için çeşitli yerlerde sarf ettiler.  Hindistan 
yolunu güvence altına almak için her türlü yola başvurdular. Türkiye’de çeşitli bahaneler uydurup milletimizi 
birbirine düşürmek ve amaçlarına ulaşmak için de oldukça para harcadılar ve istedikleri planı uyguladılar, çok 
yerde başarılı oldular. Ancak Anadolu’da her türlü oyunlara rağmen başarılı olamadılar. Milletimiz hür ve bağımsız 
oldukça da olamayacaklardır. Bunu Milli mücadele sırasında gördüler ve yaşadılar.  Şuna para vermişlerdir, teşkilât 
yapmışlardır, hükümdar demişlerdir, kral demişlerdir ve bunları amaçları uğrunda kullanmışlardır. Şarklılar için 
kendilerinin hâkimiyetini iddiaya başlamışlardır. Onun için milletimizi Şarkta istiklâli ve hürriyet rehberi 
görüyorlar. Milletimizin bu emeline son vermedikçe Şarkta müstemleke teşkilini ve Şark milletlerini uşak 
edemeyeceklerini ve toprakları üzerine oturamayacaklarını tabiî his etmişlerdir.  Bundan sonra buna mukaddime 
olarak görülen ve 1 Teşrinisani kararımıza muhalif  ifayi ihtiva ettiği söylenen Emri Âli ile Ali Han'ın imzalarını 
havi biri Reisicumhur Hazretlerine, diğeri muhterem Hükümet Reisi İsmet Paşa’ya hitap edilmiş mektuplar vardır., 

Aynı oyunu Fransızlar oynamışlardır. Lozan konferansının ikinci kısmında hâd bir devreye girildiği zaman 
hükümet Adana mıntıkasına asker ve askeri malzeme sevk etmişti. Bundan son derece kuşkulanan Fransız 
hükümeti bir  taraftan hükümetimizi şedit protestolarla bu kuvvetleri geri almaya davet ederken, diğer taraftan Türk 
muhibbi olarak tanınmış ve bizim sinemizde izaz ve ikram edilmiş Kiot Farer, Madam Golis ve Piyer Loti, 
imzalarıyla hükümet başkanına, Lozan’a giden heyeti murahhasımıza başkanlık eden Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerine ve hatırımda kaldığına göre Mustafa Kemal Paşa’ya ve hulâsa bir takım zevata mektup yazmışlardır. 
Bu mektuplarında harekâtımızın çılgınlık olduğunu ve memleketimize fenalık edeceğini Fransa hükümeti aleyhine 
davrandığını ihtar ediyorlar ve bizi millet nazarında bu hareketi yapanları, Hâkimiyeti Milliye’ye gayri müdrik ve 
(aventurer) yani sergüjest arkasında koşanlar gibi göstererek, bir tesir yapmak istiyorlardı. İfade etmiş İstiklal 
Mahkemesinin İstanbul’a İstiklal Mahkemesi gönderilmesin iktisadi vaziyeti sarsacağını söylemiş, “daha çok 
memleketin şarkında fesat çıkarılmaya çalışıyorlar, hükümetin buraya dikkatini çekerim” demişti.62  

Rauf Orbay’ın konuyla ilgili beyanatı aşağıda verilmiştir. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul)-  Hükümetimizin Reisi muhteremi Paşa Hazretlerinin beyanatı 

hakikaten Meclisi Âlimizi en ziyade alâkadar edecek ve kendilerinin buyurdukları gibi, mevzuu bahis ederek en 
kısa zamanda karar ittihaz edecek kadar milletimiz ve Hükümetimiz için hayatî bir meseledir. Bendeniz hükümetin, 
bilhassa sulhtan sonra maruz kaldığı ve bundan sonra kalacağı müşkülâtın çok büyük ve çok mütehavvil olacağına 
kani olan bir arkadaşınızım. Milletimizin Teşkilâtı Esasiye ve Teşrinisani kararıyla kabul ve ilan ettiği ve her 
birerlerimizin hayatı pahasına mahfuziyetiyle mükellef bulunduğumuz şekli hükümetimiz ve Cumhuriyetimiz 
tehlikede olduğu mevzuu bahis olunca bizim için bir dakika teahhur etmek ve bir karar vermek için teenni etmek 
şayanı kabul olamaz. Başvekil Hazretlerinin buyurdukları mektubun memleket dâhilinde intişarı hakikaten şayanı 
tetkik ve ehemmiyetle tetkike lâyık bir keyfiyettir. Acaba bu hadisede memleketimizde hayli zamandan beri 
tevlidine çalışılan ve bir refikimizin söylediği gibi, İngilizlerin üstadı olduğu I mezhebi ve ırkî tefrikalar ve ihtilâflar 
yaparak, zerk ederek silâhlarıyla muvaffak olmadıkları büyük milletimizi tefrikaya düşürmek fikri var mıdır? Eğer 
bunda fiiliyata geçilirse efendiler; hakikaten çok ehemmiyetlidir. Celsemiz hafi olduğundan burada bendenizin de 
kuvvetle tahmin ettiğim diğer bazı hususu arz etmeyi vatan menfaati iktizasından telâkki ederim ve müsaadenizle 
arz ediyorum. 63 

Efendim; harbin en çetin devresinde muzafferiyetten sonra sulh müzakeratının devamı müddetince 
hükümette bir aza olmak itibariyle istitlâatım, meşhudatın ve bunlara istinat eden kanaatim vardır. Bir kısmı vesika 
ile tevsik edilemeyecek kadar intibahı şahsidir. Heyeti umumiyesiyle silâhıyla ve teşvikiyle üzerimize saldırdıkları 
ittifak heyetleriyle memleketimizi harabeye sevk edemeyen İngilizler badeîsulh, sulh zaferi, neşeleri zamanından 

                                                 
62-Cebesoy, a.g.e. s. 479 
63- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 317 
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başlayarak sulhumuzun inşallah en uzun sürecek zamanlarında dâhilde gayelerine vasıl olacaklarına iman etmiş 
kimselerdir. Bundan benim İngilizlerin ve İngiliz ricali siyasilerinin ifade ettikleri bir düstura istinat eden^ bir 
kanaatim vardır. Bunlar derler ki: İngiltere hükümeti, bir kararı yüz sene için verir ve yüz sene bu kararı husule 
getirmek içlin çalışıyor. İngiltere hükümeti harbi umumide milli mücadelemizde ve sulh müzakeratı esnasında 
muhtelif kanaatlerle bunu izhar etmiştir. En büyük kuvvetini mevkii coğrafisinden alan ve en büyük selabeti ve 
selâmeti vahdeti millisinde gören Türkiye halkı ile İngiltere silâhla dokuz sene uğraşmış, yenememiştir. Fakat 
doksan bir sene daha olduğunu kabul etmemiz lâzımdır. İşte bu cemileden olarak arkadaşlar İngilizler, evvelâ 
hepinizin bildiği gibi, Cenupta Başvekil Paşa Hazretlerinin ifade ettikleri veçhile bir Kürdistan meselesi meydana 
çıkardılar. Memleketimizi Kürtlük ve Türklük namı altında ikiye ayırmak gayesini harbi umumi zamanından 
başlayarak mücahedei millimiz esnasında müstemirren ve musirren takip ettiler. Fiiliyata geçtiler ve milyonlar 
serptiler ve tefrikayı zerk etmek istediler. Şuna kanıyım ve şuna eminim ki ve kanaatim hissiyat üzerine müesses 
olmayıp vesaik ve vakayile  müeyyettir ki, duyguları, gayeleri, bayramları, matem günleri müşterek olan ve öz 
kardeşliği kabul etmiş olan Türkler ve Kürtler bu mesele karşısında masumiyetlerine rağmen, oldukça dünya 
âleminde binnisbe bibehre olmalarına rağmen, nispi olarak söylüyorum, salâbeti diniye ve vahdeti mili iyelerini 
kan akıtarak ispat etmişlerdir ve tenezzül etmemişlerdir. (Sürekli alkışlar) Arkadaşlar İngilizler o dereceye 
gitmişlerdir ki Cenubi Kürdistan'da bu vatanı m üş terekemiz için hayatını, gözümün önünde, Irak'ta ifnayı kabul 
etmiş ve mücahitler arasında cephe almış, uğraşmış; aşair arasında dinî bir tarikatın reisi olan ve kendini bugün de 
hürmetle yad etmek mecburiyetinde bulunduğum Şeyh Mahmut namındaki zatı esarette iken getirmişler, hükümdar 
yapmışlardır. Bu zat tafsilata girmeden söylerim, her gün ve bugün de B. M. Meclisinin emir ve iradesine 
muntazırdır. Efendiler; bu zat hiçbir zaman Türk camiasından, Türk vatandaşlığından çıkmamak için yemin 
etmiştir ve canı tehlikeye koyarak bunu ispat etmiştir. Lafızda kalmamıştır.64 Efendiler, bilirsiniz ki İngilizler salâti; 
metaneti muhafaza eden rüesa hakkında bîamandırlar ve onları da hem muhitlerinde, hem refakatlerinde insanlar 
yanında manen çürüterek gözle görülecek eşkâl göstermeyerek, imhayı fiili göstermeyerek çürütme, izale yollarını 
çok iyi bilirler. Bir koldan da çalışabilirler ve çalışacaklardır. 

Arkadaşlar bendenizde bir kanaat vardır ki, bu çalışmalarında da muvaffak olamayacaklardır, Elverir ki 
biz hakikat üzerinde yürüyelim ve hadisatı bugün hükümetimizdin söylediği gibi hatve hatve takip edelim ve Millet 
Meclisimiz sık, sık münakaşa zemini bulsun. Hiç endişe yoktur. Türkiye hudut millisine sahip olacaktır ve Türk - 
Kürt milletleri bir olarak yaşayacaklardır ve haysiyetlerini, şereflerini dünyaya göstereceklerdir, işte bu yüzden 
inşallah hükümetimiz, cenup meselesinde, Musul meselesini, hududu milli meselesini bu noktai nazardan hayatı 
memleket ve hayatı millî noktai nazarından tetkik ederek, inşallah, bir netice ittihaz eder. 

Bundan başka tertibatları da vardır. Bendenizce bugüne kadar maddî emaresi görülmediğinden belki 
parmakla tutup Heyeti Âlinize bahir olarak ibraz edemeyecek vaziyetteyiz. Fakat hakikatte vardır efendiler. Bunu 
hulâsa ve etraflı arz edebilmek için bir kanaatimi, bir müşahedemi arz edeyim ve harekâtı milliyenin bidayette 
Amasya ve Samsun havalisinde bazı evrak ele geçtiğini derhatır ediyorum. Bu evrak iki suretle idi. Birisi İngiliz 
Muhipler Cemiyetinin beyannameleri idi, diğeri aleviler arasında ve teşkilât nizamnamesini ihtiva eder 
mesele. Efendiler, vatanımıza siyasî hulul ile iftiraka sevk etmek isteyeni İngilizler diye ifade ediyorum. Bunu 
İngilizler diye ifade ederken bilelim ki İslâm diniyle amil olan İslâmlar içerisinde istiklâlini muhafaza etmiş ve 
inşallah ilelebet muhafaza edecek olan Türkler kalmıştır. İslâm tebaasıyla alâkadar yalnız İngiliz değildir. 
Fransızlar vardır. Hulâsa bildiğiniz devletler vardır. Bu siyasete daima müzahirdirler. Âlem olarak İngiliz diyoruz. 
Fakat diğerlerini de bu siyasete mürevviç ve taraftar bilelim. Efendiler İngilizlerin bu noktada bir kere içimize 
girdikten ve Türklüğü birbirinden ayırdıktan sonra tahminlerine göre ayrıca Türklük içinde de mezhep ihtilâfı 
çıkararak, Şiilik ve Sünnilik ihtilâfı çıkararak Türklüğü içinden, ikiye ayıracaktır. Tehlikenin biri, çok mühimi de 
budur ediyorum, bendenizin mesmuatıdır vesaike istinat ettiremeyeceğim, çünkü elimde yoktur. Çünkü elimde olsa 
Heyeti Âlinize gösteririm.65 Şimdiye kadar cereyan eden mesailden pek de hata etmemiş olduğumu zannediyorum. 

Harbi umumide İngilizlerin Propaganda Nezareti namı verdikleri bir Nezareti vardı. Başlı başına Nezarettir 
ve çok sermaye sahibidir. İngiliz milleti ikna edilmiştir ki düşmanlarına, bilhassa Almanlara galibiyetlerinin saik 
ve sebebi bu propaganda Nezaretinin neşriyatı olmuştur. Bundan sonra ve hâkim bir kanaat vardır ki bununla 
muvaffak olunuyor. Silâh buna yardım ediyor. Bu Propaganda Nezaretinin ibka edilmesiyle devredilen akça bugün 

                                                 
64- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 318 
65- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 318 
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İngiliz Hariciye Nezaretinin emrine verilmiştir. İstihbarat namı altında İngiliz Hariciye Nezaretinin emrinde olan 
bu vesaite ilâveten bundan takriben iki buçuk sene evvel İngiltere Müstemlekât Nezareti emrinde veyahut 
idaresinde bir Şarkı Garib Müdüriyeti Umumiyesi teşkil edildi. Bu Şarkı Garib Müdürünü Umumiyesini de teşkil 
eden bizim, yani inhiraf ve inhilâl kabul etmez, düşmanlık fikriyle amil olan çöl cenubundaki adamın amaline 
benzer. Belki biraz tafsilât veriyorum. Fakat Heyeti Âliyenize tehlikenin vüsatini arz etmiş olmak için. Bu para 
müştereken ve bu iki Nezaretin şevki idaresiyle sarf edilecektir. İstihdaf ettikleri gaye Arabistan'da muvaffak olmak 
isterlerse, Hindistan yolunu kaldırmak isterlerse, İran'da her türlü istiklâl ve hürriyet fikirlerini ihata etmek 
isterlerse, efendiler necip milletimiz müstakil oldukça muvaffak olamayacaklardır ve bunu fiilen görmüşlerdir, 
gitmişlerdir. Şuna para vermişlerdir, teşkilât yapmışlardır, hükümdar demişlerdir, kral demişlerdir. Milletimiz 
davayı millisinde muvaffak olduğu anda tekmil tertibatı ahzetmişlerdir ve derhal buna taraftar olan fikirleri bir 
tarafa atmışlardır. Şarklılar kendilerinin hâkimiyetini iddiaya başlamışlardır. Onun için milletimizi Şarkta rehberi 
istiklâli ve hürriyet görüyorlar. Milletimizin bu emeline hatime vermedikçe Şarkta müstemleke teşkilini ve Şark 
milletlerini uşak edemeyeceklerini ve tekmil menabileri üzerinde oturamayacaklarını tabii his etmişlerdir. Tabii 
diğer tafsilât ve bunların bu istikametteki mesaileri hükümetçe takip ediliyor, biliniyor. Bendenizce kasıtları ve 
meyus oluncaya kadar çalışacakları hedefleri, istikametleri bunlardır. Bundan sonra buna mukaddime olarak 
görülen ve 1 Teşrinisani kararımıza muhalif ifadatı ihtiva ettiği söylenen Emri Âli ile Ali Han'ın imzalarını havi 
biri Reisicumhur Hazretlerine, diğeri muhterem Hükümet Reisi İsmet Paşa Hazretlerine hitap edilmiş mektuplar 
vardır. Efendiler, bu mektuplara geçmeden, buna yakın bir vaziyeti de Heyeti Âliyenize arzı faydalı görüyorum.66 

Derhatır buyurulur, Lozan konferansının ikinci kısmında hâd bir devreye girildiği zaman hükümet Adana 
mıntıkasına sevkulceyşi ve iaşevi lüzum dolayısıyla kıtaatı askeriyenin bir kısmını tefrik etmiş ve göndermiştir. 
Bundan son derece kuşkulanan Fransız hükümeti bir  taraftan hükümetimizi şedit protestolarla bu kuvvetleri geri 
almaya davet ederken, diğer taraftan Türk muhibbi olarak tanınmış ve bizim sinemizde izaz ve ikram edilmiş Kiot 
Farer Madam Go lis ve Piyer Loti imzalarıyla âcizinize o zaman heyeti murahhasımıza riyaset eden Başvekil 
İsmet Paşa Hazretlerine ve hatırımda kaldığına göre Gazi Paşa Hazretlerine ve hulâsa bir takım zevata mektup 
yazmışlardır. Bu mektuplarında harekâtımızın çılgınlık olduğunu ve memleketimize fenalık edeceğini Fransa 
hükümeti aleyhine davrandığımızı ihtar ediyorlar ve bizi millet nazarında menafii hakikiyei milliyeyi gayri müdrik 
ve (aventurer) yani sergüjest arkasında koşanlar gibi göstererek, bir tesir yapmak istiyorlardı efendiler. Temin 
ederim ki bu mektuplar bize gelmeden evvel ki ben hiç almadım, bize gelmeden matbuatta intişar ettiği ve uzun 
uzadıya kilükalleri mucip oldu. O zaman bizim ittihaz ettiğimiz tedbir müşterek cephe ve derhal siyasi teşebbüslere, 
böyle küstahlıklara ehemmiyet vermeyeceğimizi ve milletin gayelerin istihsalde azimkâr olduğunu, matbuata 
düşürmeyerek resmi lisan ile icap eden kanallara ve biz de mukabele bilmisil olarak gazetelere bildiremedik ve 
icap edenlere ihsas ettik ve kâinatımızda sebat ettik. Netice bildiğiniz gibi oldu, tesiri olmadı.67 

Efendiler, 1 Teşrinisani kararı var ki, saltanatı bilâkaydü şart millete vermiş ve düyunu umuru milletimizin 
mümessili hakikisi olan Meclisli Âliye tecezzi ve ferağ kabul etmez bir şekilde tevdii etmiştir. Bunu muğayyininde 
hareket cinayetlerin en azami en eşnadır. Bilhassa hariçten biri, bu milletin akıttığı kanlara, ihtiyar ettiği 
fedakârlıklara, yoksuzluklara, üçünde çırpınarak; avni hakla istihsali zafer ettikten sonra küstahane müdahale 
ederse çok elimdir. Efendiler bunu 'ilâhlar bile kabul etmez, hazmedemez, buna tahammül etmek bilerek intihar 
olur. 

Bu katiyen şayanı kabul değildir. Nefret ve istikrah ile karşılanır. 1 Teşrinisani kararımızda, hepimizin 
malumu olduğu gibi, vicdanımızda lâyezal izler bırakan bu karar, aynı zamanda makamı mualiayı hilaf elli işgal 
edecek olan zatın bütün âlemi İslâm’ın hali fesi olduğunu ifade etti. Zannederim ki hak etmedi. Başvekil Paşa 
Hazretlerinin buyurdukları mektup selâmeti umur için bir kere de bu noktai nazardan tetkik edilmelidir ve çok arzu 
ederim ki bir defada heyeti edilenin huzurunda mütalaa edilmelidir. Ali Hanı ve Ağa Hanı İngiltere'de Türkiye 
Sefaretinde vazifeten bulunduğum esnada şahsan tanımış adamım, Müellefat ile kendi mazileri ve istikameti 
fikriyeleri hakkında malumat edinmeğe çalışmış adamım. Bir noktai nazardan Başvekil Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları gibi, bilhassa Emir Ali İngiltere'de müstemlâkatın, kralın idaresiyle tetvin ve tetvir eden meclis kralı 
unvanını alan müessesenin bir azayi mühimidir. Ağa Han ise; hepimizin bildiği îsmailiye Mezhebinin çok kuvvetli 
reisidir. İsmaili Mezhebi ki Hasan Sabah hikâyesini bilenler takdir ederler ki Şeyh Cebel namı altında tanınmıştır. 

                                                 
66- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 319 
67- T. B. M. M., Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 319 
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Yani Alevililik veyahut batını mezhebinin dünya yüzünde en birinci, en müessir muakkibi ve Sünnilikle 
muhalefette daima ayrılmak istikametini gösterir bir tarikatla kalmaz bir komitedir.68  

Şimdi bu şahsiyetler nazarı dikkate alınırsa Başvekil Paşa Hazretlerinin buyurdukları şüpheler çok ve yine 
iştirak ediyorum. Başvekil Paşa Hazretleri hilafet komitesinden bahis buyururlarken Hindistan'da bir milli cereyan 
vardır ve istiklali milli yolunda çalışırlar. Hindular ve Müslimlerin ittihadına doğru giderken tarafeynin birbirine 
kuvvetle muavenet etmek mecburiyetinde bulunan Hindular ve Müslimlerin hilâfetin âlemi İslâm nazarında olan 
mevkii ihtiramından kendi lehlerinde istifade etmeği bittabi düşünürler. Bunların o hem dinî noktai nazarından, 
hem de Hindistan Hintlilerindir diye açtıkları bayrak noktai nazarından iki menfaati telif ederek çalışmalarında 
harici siyasetimizde bize de menfaat mutasavverdir ve görülmüştür. Onlar da dâhilî siyasetlerinde muvaffak 
olurlarsa İngilizce koca bir silâh olduğu için bizim de memnun olmamız icap eder. Bu zevat bu beyannameler ile 
eğer Hükümetimize -ki saltanat bilâkaydüşart milletindir. Hilâfet umuru dünyeviyeye karışmayacaktır.69 

Bütün âlemi İslâm’ın makamı hilâfeti ve halifesidir düsturu esasisini kabul etmiş olan Millet Meclisinde 
eğer halifeye bir mevkii vererek; yani Türk milleti üzerinde cismani bir kuvvet vererek idaresine müdahale ettirmek 
kastında ise; efendiler; küstahlık etmeyin; o, sizin vazifeniz değildir demek bu Meclisin, bu Hükümetin hakkıdır. 
Vazifesini derhal yapar. Yok eğer bir ilân ettikten sonra halife, hilafet, İslâm’ın halifesidir ve maneviyatla 
meşguldür dedikten sonra, eğer o Müslüman Hintliler demek istiyorlarsa veyahut diyorlarsa bunun bizim 
üzerimizdeki hakkı nedir? Derecesi ne ise, onu sormak istiyorlarsa, zannederim ki, o kısımda da bunlara hak 
vermek lâzımdır. Dâhilde, hariçte şu kasıtçılara iştirak ile bunların muvaffakiyetiyle ümit var olan ve ayni suretle 
halifeye ve makamı hilâfete millet idaresinde salahiyet vermek isteyen insanlar da varsa, onlar büyük milletimizin 
ihtiyar ettikleri fedakârlığı gözleriyle yakından gördüklerinden, duyduklarından bin kat daha teline ve tecrime 
müstahaktır. Bunlar için bir âmân vardır. Günahları tespit edilerek milletin tespit ettiği kanunlarla ceza görmek, 
ondan sonra huzuru hakta gitsinler merhamet dilensinler. Yalnız bendeniz arkadaşlar; Hükümetin maruz kaldığı 
müşkülâtı vüsatim ve kabiliyetim nispetinde çok çok büyük görüyorum. Hakikaten Hükümet memleketin geçirdiği 
on senelik elim muharebatı dört, beş yüz senelik yıkılmış teressübat ki hepsi milletin şu noktasından, bu 
noktasından, bin netice kapitülâsyon diye damarından emen teresübatı atarak bir devlet halinde kavi temellere 
istinat etmeye çalışan, teşkilâtına çalışan; Hükümet için çok güçtür arkadaş1ar. Tahammül için, bunu nispet 
dairesinde başarmak için hakikaten çok fedakârlık lâzımdır ve çok tevazu ve feragati nefis lâzımdır. Adeta muhal 
olan hissiyatı beşeriyeden tecerrüt etmek lâzımdır. Fakat bu, I beşer için mümkün olmadığından en yüksek 
muvaffakiyet milletin. Meclisi Âlinin kendilerine emri müzaheret ve muavenetiyle kabildir. Buna bendeniz iman 
olarak taraftarım. Yarın bir memurunuz olarak - beni her hangi bir vazifeye, bir nahiye müdürlüğüne gönderirseniz 
- Meclisinizden bekleyeceğim budur. Nerede kaldı ki cihanı muhasama, muvaffakiyetsizlikleriyle ağlıyorlar ve 
muvaffakiyetsizliklerini muvaffakiyete tebdil için her vesileye başvuruyorlar,  düşünüyorlar. Yolsuzluk içinde olan 
Hükümet bizden neler istemez? Buna müdrikim. Ancak tatbikatım çok hassas olarak mütalaa etmek zaruretindeyiz. 
Bu felâketlerin önüne behemahal geçmeliyiz: esbap ve avamilini aramalıyız. Müsebbiplerini en ağır cezalarla 
behemahal bilâ merhamet tecziye etmeliyiz.70 Fakat bunun yollarına, usullerine karar verirken biraz fazlaca 
münakaşayı, muvaffakiyete amil olarak kabul etmeliyiz. Bendeniz de uzunca tasdiden maksadım budur. Mazur 
görünüz, Hükümet İstanbul’a bir İstiklâl Mahkemesi göndermeyi teklif ediyor. Münakaşası neticesinde tezahür 
ederse Meclis hiç şüphesiz bunu kendilerinden diriğ etmeyecektir. Bu salahiyet Meclisin kendisindedir ve esasen 
kendisi intihap edecektir. Yalnız arkadaşlar acaba buraya gidilmeden evvel yapılacak başka bir şekil, başka bir iş 
yok mu? Bir kere de bu ağır vaziyette sükûnetle bu noktayı muhakeme edelim. Malumu âliniz hıyaneti vataniye 
kanunu vardır ve bendeniz de müsaadenizle kanaatimi arz edeyim.71 

Muta ve muhterem olmakla beraber elde hıyaneti vataniye kanunundan daha kuvvetli kanun vardır, o da 
taklibi hükümet kanunudur. Şekli hükümeti taklip kanunu daha kuvvetli ve daha müessirdir. Hıyaneti Vataniye 
Kanununda tetkik edildi ki ve bendeniz İcra Vekilleri Heyeti Reisi iken ve Meclisi Âliye; intihabat dolayısıyla 
arkadaşlarımızın devairi  intihabiyelerine gitmeleri yüzünden ekseriyeti bulamadığımızdan ve Meclisi Âliden bir 
zatın verdiği bir takrirle müzakere ve tavzif edilmiştir. Hıyaneti Vataniye Kanunu kast arar. Hâlbuki taklibi 
hükümet kanununda fiiliyatı, neşriyat vesaire ile görmekle muamele yapar. Kastı arayıp bulmak çok müşküldür. 

                                                 
68- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 320 
69- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 320 
70- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 320 
71- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 321 
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Diyorum ki Taklibi hükümet kanunu daha serttir. Bu kanunlar elde iken hıyaneti Vataniye Kanununun 
İstiklâl Mahkemeleriyle tatbikine dair hiç bir kayıt yoktur. Yani hıyaneti vataniyeyi izhar etmek ve tecrim etmek 
için behemahal İstiklâl Mahkemesine lüzum yoktur. Böyle bir cürüm hükümetin müdahalesine mahal kalmadan ve 
müddeiumumîlikte görülmeli ve dava takip edilmelidir ve elde bulunan bu kanun ile müsebbipleri varsa zahire 
çıkarılırsa derhal tecrim edilmeli idi. Bir arkadaşım İstanbul Müddeiumumîsini işaret buyurdular. 

Bendeniz Türkiye mebusu olmak ve vaziyetim de İstanbul Mebusu itibariyle bu hususta maruzatta 
bulunayım. Muhterem arkadaşlar; İstanbul'da Bolşevik teşkilâtının mevcudiyeti taayyün ve Hükümetçe anlaşılarak 
mahkemeye verilmiştir. Bendeniz İstanbul mebusu olduktan sonra, bilhassa bu meseleyi yakından tahkik ve tetkik 
etmişimdir. Çünkü o tarzda idarenin memleketimiz için mikrop olduğunu ve mikrop tesiri yapacağına kani olmuş 
bir arkadaşınızım. Efendim; tetkikatım neticesinde müddeiumumînin müsamahasından mütevellit olduğuna kani 
oldum. Hata ediyorsam ihtar buyurursunuz. Cezaya çarpılmamalarına sebep hıyaneti vataniye kanunu, İstanbul’un 
ecnebi işgalinde bulunduğundan dolayı neşredilmemesinden tevellüt etmiştir ve hıyaneti vataniye kanununda bir 
madde vardır- ki (Her mahalde neşri tarihinden itibaren muteberdir) müddeiumumî dava etmiştir; mahkeme tespit 
etmiştir, kanun meydana çıkınca orada neşredilmediği anlaşılmıştır ve onun için ceza verilmemiştir. Şimdi 
efendiler; bendeniz esas olarak Hükümeti Celile ile hemfikirim. Yani böyle melain mevcut ise bila merhamet 
köklerinin kurutulmasına ruhumla, mefkûremle; namusumla taraftarım. Fakat tatbikatta hariç ve dâhile vakitsiz, 
tabirimi mazur görün, vakitsiz oldu demek istemiyorum. Bir şekil göstermeyelim ki kanunlarımız kâfi değildir. 
Hâkimlerimiz, adliyemiz lâyık değildir. Polisimiz kâfi değildir hissini, fikrini vermeyelim.72 

İstanbul ve İzmir için istiklâli adlimizi kurtarırken muvakkat bir şekil kabul ettik. O şekil de senelerden 
beri ihsan olarak verdiğimiz, fakat  maalesef muahedat ile akit haline inkılâp eden “ezharici memleket”  diye 
Türkçesi maruf olan kapitülasyonları atarken ecanibin, yani milletler temasımızın zarureti katiyesi için bir şeddi 
çin çeker görünmemek için, zannederim, bir istihale devresi kabul ettik ve bunun için Montanya formülü denilen 
muahedede tasdik ve kabul ettiğiniz şekilde “bazı ecnebi müfettişler şeklinde gösterdik. Muahedenin tasdik ve 
kabulünden biraz müddet sonra Adliye, polis teşkilâtı mülkiyenin kudretsizliğini gösterir şekilde İstanbul’a istiklâl 
Mahkemesi, yani fevkalâde mahkeme göndersek acaba bir mahzuru siyasi ve davamız yönünden zayıf bir nokta 
bulunmasın. Bunu muhakeme etmek lâzımdır. Bu hususta ben olur, olamaz diyemem. Bu hususta çok mütehassıs 
arkadaşların mütalaasını dinlemeyi arzu ederim.73 

 İkincisi; efendiler; malumu âlileri - mahrem celsedir - heyeti âlinizden saklamağa lüzum yoktur. Bundan 
sonra İstanbul ve Rumeli ciheti iktisaden milletimize merbut olacaktır. Her şeyden evvel iktisadiyatı inkişaf 
ettirilecek; Türkleştirilecek, iktisaden istiklalini alarak tam manasıyla maddeten emin olarak merbut olacaktır. Bu 
hususta Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi muhteremimiz paşa hazretlerinin de malumatı olabilir. Şimdi bizim ve 
Meclisi âlinin mefkuresi bu sefer İstanbul'da ticaret odasıyla, sanayi erbabı ile ve Türklüğü kökünden orada 
oturtmak isteyen müesseselere müdavelei efkâr etmişimdir. Anlamışımdır ki Hükümetimizin ve Meclisimizin en 
evvel yapacağı şey, her suretle muavenet ederek İstanbul iktisadiyat mı Türkün eline geçirmek ve bunu ecanibi 
dürüst örfi muamelat ile korkutarak değil, akıl ile, tedbir ile ve maddi muaveneti nakdiye ile yapacağız. Elem tarik 
budur. 

Şimdi İstanbul iktisaden mutlak olarak kurtulmak zaruretinde iken fevkalade mahkemenin İstanbul 
üzerindeki tesirini hiç bir iktisat mütehassısı ve bunun bir kuruş için olsun, bu mecmua içerisinde tetvini imkânını, 
bırakamaz ve selbeder. Bu noktai nazardan da heyeti âlinize maruzatta bulunmağı bir vazife bilirim. Müekkilerimin 
hakkı olarak ifadeyi zaruri görüyorum. Nitekim efendiler; bandan evvel Aydın havalisinde hakikaten Hükümetin 
dâhilinde ve haricindeki kuvvetini ve kudretini ve kanunların kuvvetini şüpheye düşürecek esaslı şekavetin garba 
müteveccih, memleketimizde bariz olarak ve müşevveş olarak ve tahripkâr olarak devam ettiği bir sırada Hükümet 
İstiklâl Mahkemesi göndermeğe lüzum görmemiştir. Onun daha hafifi olan idarei örfiye ilan etmiş ve divanı harbi 
askeriler işi halletmiştir.  

Şimdi efendim; İstiklal mahkemesinin hariçteki ismi ihtilâl mahkemesidir. Bendeniz malumatımı arz 
ediyorum. Münakaşa, karar heyeti aliyenizindir. Bendeniz de bir ferdinizim, kararınız muhterem ve mübarek 
olacaktır. Ona hiç şüphem yok. İstanbul'a bilhassa son zamanda ihtilal mahkemesinin gitmesi, evvela inzibat 
kuvvetimizin zaafını ilan saniyen adliye makinemizin mevcudiyetini inkâr, salisen memleketin vaziyetini bilhassa 

                                                 
72- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 321 
73- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 321 
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en hassas noktasında ihmalkâr göstermektir. Bendeniz son karar verilmeden bunun hakkında bu evza üzerinde, 
meselenin daha ziyade mütehassısını kiram tarafından teşrih edilmesini heyeti âlinizden rica ediyorum.74 

 
Konu hakkında birçok mebus fikir beyanında bulunmuş, bazıları hilafet aleyhinde bazıları lehinde 

beyanatlarda bulunmuşlardır. Beyanatta bulunan mebuslardan İsmet Paşa ve Rauf Orbay’dan sonra dikkati 
çeken beyanat Yusuf Akçura’nın beyanatıdır. Yusuf Akçura, söz alarak “halifeliğe ayrılan ödenek 
cumhuriyetimizin temeline tamamen aykırıdır” demişti. İzmir’e Doğru gazetesinin genç yazarı öğretmen Vasıf 
Çınar, “Saltanat timsali olan Saray bütün ihtişamı ile duruyor, daha sonra bizi yıkmak için hazır bekliyor” 
diyordu. “Hilafet için milletin verecek bir şeyi olmadığını ve bu bütçenin cumhuriyet ruhu ile ters düştüğünü 
belirtiyordu.75  Bu nedenle üçüncü beyanat olarak aşağıda verilmiştir. 

 
YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Arkadaşlar; meselenin yalnız İstanbul'a taalluk etmesi itibariyle söz 

almış değilim. Vakıa İstanbul mebusuyum. Fakat zannediyorum ki bu gün, bu celsede esas itibariyle mevzuu bahis 
olan mesele İstanbul'a, Türkiye Cumhuriyetine, bütün Türkiye ahalisine, belki bütün Türk halkına belki bütün âlemi 
İslâm’a ve bunların hayatı haliye ve istikballerine müteallik çok mühim bir meseledir. Bu gün ittihaz edilecek 
mukarreratın, fikri âcizanemce şu kadar şümullü bir sahai tatbiki olacaktır. Maalesef elimde, Ağa Han ile Emir 
Ali'nin yazmış oldukları mektubun metni yok. Fakat o mektubu okuduğum için az çok hatırlıyorum. Bu iki adamın 
kik olduklarını gerek Başvekil paşa, gerek Rauf Bey söylediler. Ben de bunların şahsiyeti hakkında bir iki söz 
söylemek istiyorum. 
 Ağa Han, ekseriyetin malumu olduğu üzere. İsmailiye fırkasının ve “ehlisünnet” noktai nazarından “fırkai 
dâlle” denilen bir fırkanın mücessem bir ilahıdır. Ulûhiyeti temsil eder. İkincisi: Emir Ali. Emir Ali kimdir? Ben 
bunun imlâmın ruhu diye bir kitabının tercümesinin bazı aksamım görmüştüm. Fakat hangi mezhepten olduğunu 
bilmiyorum. Rauf Beyefendiye sordum. Bu zat da meğer şiiymiş. Bendenizin bütün edyan ve mezahibe nüimetim 
vardır. Şiiyet ve sünniyet diye tenkit edecek değilim. Yalnız kendileri mektuplarında meselenin sünnilere ait 
olduğunu tasrih ediyorlar altını çiziyorlar. Sırf Sünnilere ait olan bir meseleye kendilerinin sünni olmadıkları 
muhakkak iken karışmaları, bilmiyorum ki edyan ve ve mezahib arasındaki nezakete muvafık mıdır? Ve her iki 
mezhep gerek şu, gerek İsmaili hilafeti tanımazlar. Bunların nazarında hilafet yoktur. 

Binaenaleyh hilafetle hiç alakaları olmayan adamların, iki İngiliz memurunun, nitekim Rauf Beyefendi 
etraflıca tavzih ettiler. Birisi, kralın hususi meclisi şûrası azamındandır. Diğeri müstemleke şurası azasındandır. 
Her ikisi İngiliz hazinesinden binlerce sterlin maaş alan büyük memurlardır. İngiliz memurlarıdır. Her ikisi bu 
memlekette ekseriyet teşkil eden ehlisünnetten hariç kalıp hilafet meselesiyle alakadar olmayan iki adamdır. Bunlar 
günün birinde çekiyor; Gazi Paşa ile Başvekil paşa hazretlerine mektup yazıyorlar. Bu meselenin tabii Başvekil 
paşa hazretlerinin izah ettiği veçhile, sırf bir siyasi manevra olduğunu sarih olarak gösteriyorlar. Frenklerin tabiri 
ile bu, beyaz iplikle dikilmiş bir iştir. Bunlar mektuplarında - hatırımda kaldığına göre - Hindistan'ın, bizim 
muhasebatımızda; İstiklal ve Cihan harbinde meni cihetine taraftarlık ve muavenet ettiğini soruyorlar. Hâlbuki 
pekiyi hatırımdadır.76 
 Bu Ağa Han'ın bizim aleyhimizde, İngiliz gazetelerinde Harbi Umumi esnasında yazmış olduğu bir hayli 
mektup ve makale vardır ki bunlara karşı tercümanı hakikatte muhterem refikim Ağa oğlu Ahmet Beyin, layık 
olduğu cevapları yazmış olduğunu pekiyi hatırlıyorum. Bunlar, bilhassa Ağa Han Harbi umumide, bizim zararımıza 
fiilen hizmet eden bir adamdır. Saniyen: Hindistan'ın, vakıa manevi birtakım tesirat altında, bize dost olan kısmı 
da olmuştur. Fakat bunun da, Hariciye Vekili paşa hazretlerinin buyurdukları gibi matufun aleyhi başka bir mesele 
olduğu, bugün âlemce malumdur. 
 Bununla beraber itiraf ediyorum ki muhit şayanı dikkattir. Bir defa bunların müdahale hakları ahlaken ve 
siyaseten ve dinen gayri caiz olduktan başka, müdahalelerinin esbabı hakikiyesini anlayamayacak kadar gafil 
olmadığımız gibi, üstesine müdahalenin icra edilmek üzere ilk tasavvur edildiği sahada cümlem izce az çok takdiri 
kıymet edilmiş bir sahadır. Efendiler; beynelmilel müessesat alelekser müdahalatü hariciyeyi «Siperisaika»ların 

                                                 
74- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 322 
75- Kara, a.g.m. s. 23 
76- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 322 
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saikayı cezp ettiği gibi cezp eder. Beynelmilel müessesatı siyasiye ve diniye yalnız bizde değildir. Biliyorsunuz ki 
birçok cihetten âdemi müşabeheti olmakla beraber, bazı cihetlerinde çok müşabeheti bulunan diğer beynelmilel bir 
müessese garbi Avrupa'da da mevcuttur. Cenubi Avrupa'daki İtalya devleti, istiklalini, vahdetini temin ile 
uğraşırken, Roma'da bulunan Papaya muavenet etmek üzere Fransızlar, asker göndermişlerdi. Ve İtalyan askeriyle 
Fransız askeri çarpışma namına Katoliklik namına Fakat mesele haddi zatında bir mesele siyasiye idi. Çünkü Fransa 
kuvvetli bir İtalya'nın teşekkülünü arzu etmiyordu. Fransa sırf bu siyasi maksadını elde etnik üzere, dinî vesaitten 
bilistifade beynelmilel olan bir müesseseyi, papalığı kendisine bir vasıta ittihaz etti. Görüyorsunuz ki bir müessesei 
beynelmilelin, vahdeti diniye ile yekdiğerine az çok merbut olan bir camiada beynelmilel, beynel akvam addolunan 
bir müessesenin, Türkiye dâhilinde bulunması bu bahsettiğimiz efendilere, şu tarzda müdahale hakkını güya vermiş 
gibi gösteriyor. Bendeniz de refiki muhteremim İstanbul Mebusu Rauf Beyle bir noktada müşterekim, hemfikirim. 
Hilâfet Türklerin elinde bulundukça; Türkiye devletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktidarına, kuvvetine 
istinat ettikçe herhalde bizim için müfit olacak bir müessesedir. Fakat efendiler; bu şartlar böyle olmak lâzım. Aksi 
takdirde bizim için ve bütün âlemi İslâm için müfit olabilecek müessese, bizim için de bütün âlemi İslam için de 
muzır olabilir. Efendiler; Hilafetin hepinizce malum bir tarihi vardır. Bendeniz bu meselenin bugün mevzuu bahis 
olacağını değilim. Fakat hututu limumyesi az çok hatırımdadır. Zamanınızı suiistimal etmezsem, bir kaç dakika 
içinde arz edeyim. Hilafet; yanılmıyorsam, üçüncü asrı hicriden itibaren Türk kuvvetine istinat etmiştir. Herhangi 
bir müessese; herhangi bir kuvvete istinat ederse mutlaka o kuvvetin vasıtasıdır. Binaenaleyh üçüncü asrı hicriden 
muayyen bir devreye kadar devam etmiştir ki. Türkler hilafet müessesesinden istifade etmişlerdir. Evvela 
Emirülümera sonra Selçuklular ve daha sonra bilirsiniz ki hilafet taksim ve tesis etmiştir. Bunlar Emevi hilafeti, 
Abbasi hilafeti ve daha bilmem ne gibi bir sürü hilafetler teessüs etmiştir.77 Pardon, birçok hilafetler teessüs 
etmiştir. Bu teessüs eden hilafetler arasında Fatımi hilafet? Gayri Sünni idi. Fatımilerin idaresinde bulunan, Mısır'ı 
ele geçiren Türkler ve Çerkezler kardeşçe orasını idare ettikleri zaman yine bir Abbasi halifeyi bulmuşlar ve 
kendilerine vasıta ittihaz etmişler ve kendi siyasetlerine bir vasıta olarak kullanmışlardır. Bilahare; bilirsiniz, o 
halifenin ne bileyim ben kaçıncı torunu İstanbul'a geliyor ve o zamandan itibaren hilafet Osmanlı Türklerine 
geçiyor. Fakat bendenizce dikkat olunacak noktadır. İslâmiyet’in ekseri kıtaatına yahut mühimce sahasına malik 
olan Osmanlılar Sultan Süleyman'dan itibaren hilafet meselesine o kadar ehemmiyet vermiyorlar. Tarihlerimizi 
şöyle alelacele karıştıracak olursak görürüz ki orada Sultanül Berreyn velbahreyn vesaire deniliyor. Hakan 
deniliyor, Halife sıfatı Sultanın başında o kadar çok bulunmuyor.78 
 İkinci meseleye geliyorum; kim ne derse desin bendeniz zannediyorum ki; Türk milleti tekrar siyasi doğuşlar 
devresinin harp devrelerini geçiriyor. Bazılarının zannettikleri gibi «istiklâl harbi bitmiştir ve onu elde etmek için 
gösterdiğimiz inkılâbı hareketler nihayet bulmuştur. Artık bundan sonra çift ile çubuk ile ticaretle geçirecek bir 
hale gelmiştir. Efendiler bendenizce bu yanlış bir fikirdir.”79 
  
Mektupları Yayınlayan Gazetecilerin Durumu 
  

Yukarıda belirtilen üç beyanat haricinde birçok milletvekili konu hakkında söz alarak çeşitli hususları dile 
getirmişlerdir. Mecliste yapılan tartışmalardan sonra İsmet Paşa’nın Meclis Başkanlığına yazdığı, İstanbul’da bir 
İstiklal Mahkemesi kurulması için verdiği önerge okundu. Mahkemenin kurulmasını isteyenler mahkemenin 
yetkisinin meclis tarafından verileceğini belirterek yürürlükteki kanunun değiştirilmesi yönüne gidilmesini 
istediler. Karşı olanlar ise yetkilerin kısılması gereği üzerinde duruyorlar, çeşitli gerekçeler göstererek mahkemeye 
idam yetkisi verilmemesini ve bu çeşit kararların meclis onayından geçmesini istiyorlardı. Hükümet, mahkemenin 
kurulmasında direniyordu. Mahkemenin kurulması için yapılan oylamanın sonucunda 89 evet, 63 ret oyu çıktı ve 
üye seçiminden sonra kanun son şeklini aldı.80 
 8 Aralık Cumartesi seçilmiş olan İstanbul İstiklal Mahkemesi Hâkimler Kurulu, aynı gece Mecliste toplandı 
ve Ağa Han ile Emir Ali Tarafından yollanan, Tanin, İkdam ve Tevhid-i Efkâr gazetelerinde yayınlanan 
mektuplarla ilgili durumu görüştü. Sonuçta, adı geçen gazetelerin sahipleri ile sorumlu müdürlerinin gözaltına 
alınmalarına karar verdi. Bunun üzerine savcı tutuklama emri çıkararak Ağa Han ve Emir Ali tarafından Başbakan 

                                                 
77- Muharrem Balcı, Hukuk Dünyası, Belgeler, s. 322 
78- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 323 
79- T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Kânunuevvel 1339 (1923), IV, s. 323 
80 -Aybars, a.g.e. s.252 
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İsmet paşa’ya gönderilen mektupların yayınlanmasının “hilafetin hâkimiyetini iade ve temin ve bunun etrafında 
beslenen emeller ve ihtiraslar dışişlerine mutabık bir durum ihdas etmek amacıyla gönderilen bu mektubun 
yayınlanması  yoluyla kamuoyunda ifsad ve karışıklık çıkarmak cihetinde” bulundukları gerekçesiyle suç unsuru 
görülmesi üzerine Gazete sahipleri ve sorumlu müdürleri olan Hüseyin Cahid, Velid Ebuzziya, Ahmet Cevdet ve 
Ömer İzzeddin Beylerin, vatana ihanet ve devletin dış ve iç güvenliğini bozmak, hükümeti devirmek suçundan 
dolayı İstiklal Mahkemesi’nce haklarında yargılama yapılmak üzere tutuklanmalarını bildirdi.  10 Ekim 1923 tarihli 
gazetede yayınlanan “ Bir açık Arıze” başlıklı yazısından dolayı, İstanbul baro başkanı Lütfi Fikri Bey gözaltına 
alındı. Daha sonra da İstiklal Mahkemesi kararıyla tutuklan.81 
 Aynı gün Vatan gazetesinde Ahmed Emin Yalman Bey tutuklamalara değinerek hükümetin, yayınlanan 
mektup konusunda kızgınlığının doğal olduğunu, fakat Hüseyin Cahid, Velid Ebüzziya, Ahmed Cevdet beylerin 
İngiliz entrikalarına araç olmayacaklarını ileri sürdü.82 
Mahkeme Reisi İhsan Bey ifadeler alınırken gazeteci Cahid ve Velid Beylere şu soruyu sormuştu: 
 Bu mektubu niçin ve maksatla neşrettiniz? 
 Hüseyin Cahid Bey şöyle cevap verecektir: 
 “ Bir gazeteci için bu bir vesikadır; farz ediniz ki, aleyhinizde bir kesin uyarı verilmiş, yazmayacakmıyız? 
Hatta bende bulunmasaydı da biri gelip, “Bende şöyle bir mektup var” deseydi, gazetecilik alışkanlığı ile basmak 
için para ile alırdım. Bu gazetecilik bakımından meslek borcudur.  Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey: “Efendim! Bir 
akşam evde idim. Telefon çaldı. Kalktım. Matbaadan Baha Bey’di. ‘Ağa Han’ın bir mektubu geldi. Tercüme edelim 
mi’ dedi. ‘Ne mektubu’ dedim. ‘Ağa Han’ın İsmet Paşa’ya gönderdiği mektup’ cevabını verdi. Neye dairdir?’ 
dedim. ‘Hilafete dairdir’ dedi. Tercüme edin’ dedim. Ertesi sabah matbaaya geldim. Gazeteleri okudum. Baktım 
yalnız bizde değil, İkdam’da da var. Çok memnun oldum. Öteki arkadaşları atlattık’ dedim. Hâlbuki biz atlamışız. 
Keşke atlatmasaydık. Mektup özel zarfla gelmişti.”  
  Mahkeme heyetinden Refik Bey: “Adı geçen mektupta (Ağa Hanın ) herhalde bir amaca yönelik olduğunu 
siz de söylüyorsunuz. Bu halde bunu yine gazetenizde bastınız?”  

Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey: “Evvelce de arz ettim ya efendim. Bu alelade bir makale değildir. Ağa Han 
tarafından herhangi bir gazeteye yazılmış, rastgele bir yazı değildir. Bu, İsmet Paşa Hazretleri’ne yazılmış bir 
vesikadır, diye telakki ediyorum. Hatta birinde böyle bir mektup var deseydiler gazetecilik ilkeleriyle para verir, 
basmak için alırdım. Bu gazetecilik açısından borcumdur.83 

Ağa Han ve Emir Ali’nin mektuplarını İsmet Paşa’nın eline varmadan yayınlamaktan yargılanan 
gazeteciler 9 Aralık’ta gözaltına alınıp 11 Aralık’ta tutuklanmışlardı. Duruşmalar aralıksız yedi saat devam etmiş 
ve mahkeme kurulunun kararında, ortada suç unsuru bulunmamasına karşın,  milletin  egemenliğine karşı fikirlerini 
savunan ve kışkırtmalarla dolu olan mektubun yayınlanmasından doğan sorumluluğun manevi kararını milletin 
vicdanına bırakarak bütün gazeteciler beraat etmiş, ceza alan tek isim “Meşrutiyet yanlısı” yazılarıyla halkı 
kışkırttığı iddia edilen eski Dersim Milletvekili ve İstanbul Baro Başkanı Lütfi Fikri Bey olmuş, 6 ay hapis cezası 
almıştı.84Daha sonra af edilecektir.85 

Sonuç 
Milli Mücadele kazanıldıktan sonra, özellikle saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı ve gelişmelerin 

giderek hilafetin kaldırılacağını göstermesi karşısında, İstanbul’un muhtelif basının yayını geriye dönüşü açıkça 
ortaya koyan şekil almıştı. Abdülmecid efendinin Halife seçildikten sonra tutum ve davranışları, Mustafa Kemal 
Paşa’nın dikkatini çekmesi yanında, İstanbul basınının tutumu da gelişmeleri kendi bakış açılarına göre 
değerlendirmekte idiler. Basının ağır eleştirici ve kışkırtıcı yayınları yanı sıra, Hilafetin kaldırılmasını kolaylaştıran 
son hareket Ağa Han ve Emir Ali’nin Başbakan İsmet Paşa’ya birlikte yolladıkları, hilafetin kaldırılmamasını 
isteyen mektup başbakanın eline geçmeden 5 Aralık 1923’te Tanin ve İkdam, 6 Aralıkta da Tevhid-i Efkar’da 
yayınlanması üzerine, Başbakan İsmet Paşa 8 Aralık 1923’te konuyu meclise götürdü. Önemli ve gizli 
açıklamalarda bulundu. İsmet Paşa, iç ve dış düşmanların katkısıyla Cumhuriyetin yaşamına kastedildiğini 
belirterek, olayların bastırılması ve suçluların cezalandırılması için en kısa zamanda İstanbul’da bir İstiklal 

                                                 
81-Aybars, a.g.e. s. 253 
82-Aybars, gös. Yer 
83-Altın, a.g.e., s.135-136 
84-Muharrem Balcı, Hukuk Dünyası, Belgeler, s.13 
85-Altın, a.g.e s.136 
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mahkemesi kurulmasını talep etti. Teklif üzerine 8 Aralık 1923 tarihinde kurulan İstanbul İstiklal Mahkemesi, 
mektupları yayınlayan gazete sahipleri ile sorumlu müdürlerini gözaltına alınması kararını verdi. 

10 Aralık 1923 tarihinde gazetelerde yayınlanan “Bir Açık Arize” başlıklı yazısında dolayı, İstanbul Baro 
Başkanı Lütfi Fikri Bey gözaltına alındı, daha sonra İstiklal Mahkemesi kararıyla tutuklandı. 

Bu olayların soncunda toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924 tarihinde 431 sayılı kanunla 
halifeliği kaldırarak, handen ve üyelerinin Türkiye toprakları dışına çıkarılması kararını almıştır.  

İstanbul’da çıkan 5 Mart tarihli Tanin, Vatan, İkdam, Tevhid-i Efkâr gazeteleri Halife Abdülmecid’le 
hareminin nasıl sınır dışı edildiklerini ayrıntılarıyla yazıyordu.  Tutuklu gazeteciler yargılanmaları sonucunda 
beraat edeceklerdir. Lütfi Fikri Bey, ise yargılanma sonucu 6 ay hapis cezası almış daha sonra da bu cezası af 
edilecektir 
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 ÖZET 

 
2014 yılını kapsayan bu çalışmanın temel amacı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı kamu hastane 

birliklerinin verimliliklerinin stokastik sınır analizi ile analiz edilmesidir. Bu bağlamda bu çalışmada iki girdi ve 
bir çıktılı Cobb Douglas ve Translog üretim fonksiyonları kullanılmıştır.  Çıktı değişkeni; ameliyat sayısı ile tedavi 
sayısının toplamından oluşan toplam hizmet sayısıdır. Yatak sayısı ve toplam personel sayısı girdi değişkenleridir. 
Üretim fonksiyonları hem tahmin edilirken hem EKK modeli hem de Maksimum Olabilirlik modeli kullanılmıştır. 
Çalışmada öncelikli olarak değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler incelenmiştir. Çıktı değerinin en büyük olduğu 
il İstanbul,  en düşük  çıktı değerine sahip olan il Tunceli; en düşük girdi değerlerine sahip olan il Bayburt’tur. 
Üretim fonksiyonlarına ait tahmin sonuçları incelendiğinde Cobb Dougas üretim fonksiyonu kullanılarak tahmin 
edilen denklemlerde toplam personel sayısının anlamlı olduğu, ancak yatak sayısının anlamlı olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Translog üretim fonksiyonuna ait parametreler  anlamlı değildir. Toplam personel sayısı hizmet 
büyüklüğünü belirleyen temel faktördür. Translog üretim fonksiyonu modelleme için uygun değildir. 

 
Anahtar Kelimeler: KHB, Stokastik, EKK, Maksimum Olabilirlik  
 

ANALYSIS OF EFFICIENCY LEVELS OF PUBLIC HOSPITAL 
ASSOCIATIONS WITH STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS 

ABSTRACT 

The main objective of this study including the year 2014 is to analyse the efficiency of public hospital 
associations of  the Public Hospitals Administration of Turkey through the stochastic frontier analysis. In this 
context, a two-input and one- output Cobb Douglas and Translog production functions are used in this study. Output 
variable; it is the total number of service consisting of the number of operations and the number of treatments. The 
number of beds and the total number of staff are input variables. When estimating the production functions, both 
the OLS (Ordinary Least Squares) model and Maximum Likelihood model are used. Descriptive statistics relating 
to variables were examined first in the study. The province with the largest output value is Istanbul and with the 
lowest output value is Tunceli; and the province with the lowest input values is Bayburt. When estimation results 
of production functions are examined, it is concluded that the total number of staff is significant, but the number 
of beds is not significant in the equations estimated by using the Cobb Dougas production function. The parameters 
of the translog production function are not significant. The total number of staff is the main factor that determines 
the size of service. Translog generation function is not suitable for modelling.  

 
Keywords: PHA, Stochastic, OLS, Maximum Likelihood 

1.GİRİŞ 
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Sağlık bilgi ve teknolojilerinin gelişmesiyle beraber ülkelerin demografik yapılarının değişmesi, sağlıkta 
kaynak kullanımını artırmaktadır. Sağlık sektörüne aktarılan kaynakların yüksek gelirli ülkelerde bile kısıtlı olması, 
bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma olanaklarını kısıtlamakta ve ülkeleri yeni reformlar yapmaya 
zorlamaktadır.    

Etkin kaynak dağılımının sağlanması için, sağlık sektörünün  beşeri sermaye üzerindeki etkisi ve beşeri 
sermaye stokunun ekonomik kalkınmadaki belirleyici rolü ele alınarak, sağlık hizmetlerine erişim olanaklarını 
kolaylaştıracak, düşük maliyetli ve beşeri sermaye stoku artışını destekleyecek politika araçları geliştirlmelidir. Bu 
bağlamda  2003 yılında geliştirilen sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkelerinden amaçlarından biri de etkin 
ve verimli kaynak kullanımının sağlanmasıdır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet  gösteren 
kamu hastane birliklerinin verimlilik düzeylerini Stokastik Sınır Analizi ile analiz etmektir. 

 
2.YÖNTEM VE VERİ SETİ 
 
2014 yılını kapsayan bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren kamu hastane birliklerinin etkinlik düzeyleri 

stokastik sınır analizi kullanılarak  analiz edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada iki farklı tahmin yöntemi kullanılarak, 
iki farklı üretim fonksiyonu tahmin edilmiştir. Hem En Küçük Kareler Yöntemine dayalı, hem de Maksimum 
Olabilirlik Yöntemine dayalı Cobb Douglas ve Translog Üretim Fonksiyonları tahmin edilmiştir. Elde edilen 
üretim fonkyonlarında 2 girdi ve 1 çıktı değeri kullanımıştır. Muayene ve ameliyat sayılarının toplamından oluşan 
toplam hizmet sayısı (THS) çıktı değeri olarak tanımlanmıştır. Uzman doktor sayısı, pratisyen doktor sayısı ile ebe 
ve hemşire sayısınını toplamından oluşan toplam personel sayısı (THS) ve yatak sayısı (YS) modelde  kullanılan 
girdi değerleridir. 

 
        Stokastik Sınır Analizi 

 
Aigner ve diğ. (1977) ve  Meeusen ve  Van Den Broeck (1977),  Battase ve Corra (1977)  tarafından 

geliştirilen Stokastik Sınır Analizi, üretim sınır fonksiyonları tahmin ederek, etkinlik düzeyini ölçmeye sağlayan 
bir analiz aracıdır.  

Aigner ve diğ. (1977) tarafından geliştirilen stokastik sınır üretim fonksiyonu aşağıdaki gibi 
tanımlanmaktadır; 

 
 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖𝑡𝑡 + (𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡 − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡)                                                                                                                  (1) 
 
Denklemde  yer alan 𝑦𝑦𝑖𝑖, i firmasına ait üretim düzeyinin doğal  logaritmasını, 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑡𝑡, girdi değerlerini, 𝛽𝛽, tahmin 

edilmesi gereken bilinmeyen parametreler vektörünü, 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑡𝑡,  bağımsız ve normal dağılım gösteren rassal değişkeni 
ve 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡 teknik etkinsizliği gösteren hata terimidir. 

Battase ve Coelli (1992) stokastik sınır analizini,  panel veri analizlerine uygulanabilecek şekilde 
genişletmiştir. 

Farrel (1957) tarafından geliştirilen VZA’dan temel farkı,  teknik etkinliğin yanısıra olası üretim hatalarının 
çıktı düzeyini etkilemesi olasılığını da dikkate almasıdır. Bu bağlamda Koopsman (1951) tarafından vurgulanan 
teknik etkinsizliğin yanısıra üretim hatalarından kaynaklanan etkinsizliğin de modellenmesi mümkün olmuştur. 
 
 

3.VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR 
 
Stokastik sınır analzilerinde tahmin yapılabilmesi için öncelikle olarak üretim fonksiyonunun biçiminin 

belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada EKK’ya dayalı ve Maksimum Olabilirlik yöntemine dayalı Cobb-Douglas 
ve Translog üretim fonksiyonları kullanılmıştır. Bu fonksiyonlar aşağıdaki gibi formüle edilebilir; 

 
Cobb-Douglas: 

ln(THS) = β0 + β1ln(TPS) + β2ln(YS) + vi –ui 
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Translog: 
 
ln(THS) = β0+β1ln(TPS)+β2ln(YS) + 0,5β3(ln(TPS))2 + 0,5β4(ln(YS))2 + β5ln(TPS)*ln(YS) + vi – ui 

 
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu Translog fonksiyonunun özel bir durumudur. Eğer daha kısıtlayıcı Cobb-

Douglas fonksiyonu üretim fonksiyonunu  yeterince temsil edebiliyorsa, sonraki modelleme için Translog 
fonksiyonu tercih edilmektedir.  

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
 
Cobb-Douglas:  H0: β1 = β2 =0;    

H1: en az bir parametre ≠ 0 
Translog:  H0: β1= β2=β3 = β4 = β5 = 0;    

H1: en az bir parametre ≠ 0 
 

H0 hipotezinin kabul edilmesi en az bir değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkili olduğu anlamına 
gelmektedir. 

3.1.Cobb-Douglas Fonksiyonu ile EKK Tahmin Analizi (Tek Çıktı, İki Girdi) 
Tablo 1 En Küçük Kareler metoduna dayalı Cobb Douglas üretim fonksiyonu tahmin sonuçlarını 

vermektedir. 

Tablo 1. Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu EKK tahminleri 
Bağımlı değişken Ln THS 

Predictor Katsayılar Std. hata t-istatistiği p Standartlaştırılmış 
Katsayılar 

Sabit 7,435*** 0,177 42,001 0,000  
lnTPS 0,956*** 0,127 7,558 0,000 0,916 
lnYS 0,065 0,123 0,525 0,601 0,064 

Tahm. Std. Hatası =  0,192 R2 = 0,96 Ayarlanmış R2 = 0,96 
 
Tahmin sonuçları incelendiğinde  toplam personel sayısının anlamlı olduğu görülmektedir. Toplam personal 

sayısındaki %1’lik  artış toplam hizmet sayısını % 0.95 artırmaktadır.  Bununla birlike bağımlı değişkende meydana 
gelen değişmelerin % 96’sı bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişmelerden kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 2. Translog Üretim Fonksiyonu EKK tahminleri  
Predictor Katsayılar Std. hata t-istatistiği p 
Sabit 7,399 1,106 6,692 0,0000 
lnTPS 0,689 1,264 0,545 0,587 
lnYS 0,363 1,188 0,306 0,761 

0,5*(lnTPS)2 -0,987 1,081 -0,913 0,364 
0,5*(lnYS)2 -1,119 1,000 -1,119 0,267 

lnTPS *lnYS 1,049 1,029 1,020 0,311 
Tahm. Std. Hatası = 0,1932 R2 = 0,96 

 
Tablo 2 EKK’ya dayalı Translog üretim fonksiyonu tahmin sonuçlarını vermektedir. Tahmin sonuçları 

incelendiğinde değişkenlerin anlamlı olmasığı görülmektedir. 
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3.2. Cobb Douglas Fonksiyonu ile MO Tahmin Analizi (Tek Çıktı, İki Girdi) 
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu Maksimum Olabilirlik Tahminlerinden elde edilen değişkenlerin 

katsayıları EKK yöntemi ile elde edilen tahminlerin katsayıları ile karşılaştırdıkta bir birine çok yakın ve hatta bazı 
yıllarda eşit değerler aldıkları gözlemlenmiştir. 

Cobb-Douglas üretim fonksiyonu Maksimum Olabilirlik tahminleri sonucunda elde edilmiş σv ve σu rassal 
hata bileşeni v ve teknik etkinsizlik bileşeni u`nun standart sapma tahminlerini içermektedir ve log-olabilirlik 
tahminlerinde lnσ2

v ve lnσ2
u olarak hesaplanmıştır.  Modelde σ2=σ2

v+σ2
u ile toplam hata varyansı, rassal hatanın 

standart sapmasına etkinsizlik bileşeninin standart sapma oranı tahmini olan λ =σu/ σv şeklinde hesaplanmıştır. 
Ayrıca modelde etkinlik tahmin sonuçlarına göre, çıktı sınırından sapmanın içinde etkinsizlikten kaynaklanan 
sapma oranını gösteren gamma değeri γ = σu

2 / σ2 olarak hesaplanmaktadır. 
Cobb Douglas üretim fonksiyonu ile yapılmış analiz tablosunun son satırında sınır modelinde teknik 

etkinsizliğin olabilirlik oranı gösterilmiştir. Bu test için hipotezler aşağıdakı gibi oluşturulmaktadır: 
H0: σ2

u=0;   H1: σ2
u>0 

H0 hipotezinin geçerli olduğu durumlarda Maksimum Olabilirlik modeli, rassal hata varyansına sahip olan 
EKK modeli şekline indirgenmiş veya dönüşmüş olmaktadır.  

Tablo 3. Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu MO tahminleri 
Bağımlı değişken Ln THS 

Predictor Katsayılar Std. hata t-
istatistiği p 

Sabit 7,556 0,217 34,820 0,000 
lnTPS 0,957*** 0,125 7,670 0,000 
lnYS 0,061 0,122 0,500 0,615 
lnσ2

v -3,533*** 0,378 -9,340 0,000 
lnσ2

u -4,096** 1,727 -2,370 0,018 
σv 0,171 0,032   
σu 0,129 0,111   
σ2 0,046 0,020   
λ 0,755 0,140   

Wald chi2(2)    =     1664,94*** Prob > chi2     =     0,0000  
Log likelihood = 20,571166    
σu =0 testinin olabilirlik oranı: chibar2(01) = 0,14   Prob>=chibar2 = 0,353 

           *p ≤ 0,10; **p ≤ 0,05;  ***p ≤ 0,01. 
  
Tablo 3 Maksimum Olabilirlik yöntemine dayalı Cobb Douglas üretim fonksiyonu tahmin sonuçlarını 

vermektedir. Tahmin sonuçları incelendiğinde toplam personel sayısının anlamlı olduğu görülmektedir. Wald 
istatistiği %1 anlamlık düzeyinde X2 dağılım değerini aşmaktadır ve istatistiki olarak anlamlıdır. Tahmin 
sonuçlarına göre lnσ2

v ve lnσ2
u değerlerinin istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Modelde toplam hata 

varyansı 0.046 iken, standart hata 0.020’dir. Log olabilirlik değeri ise 20. 75’dir. Diğer taraftan, regresyon 
modelinde teknik etkinsizliğin olabilirlik oranı LR chibar2(01)=0,014 p=0,353 değeri almış olduğundan H0 
hipotezi (σ2

u=0) reddedilebilmektedir. Dolayısıyla teknik etkinsizliğin yanısıra üretim hatalarından kaynaklanan 
etkinsizlikler de söz konusudur. 

 
3.3. Translog Fonksiyonu ile MO Tahmin Analizi (Tek Çıktı, İki Girdi) 
Translog üretim fonksiyonu ile yapılmış analiz tablosunun son satrında sınır modelinde teknik etkinsizlik 

elemanının olabilirlik analizi de hesaplanmıştır. Bu test için hipotezler aşağıdakı gibi oluşturulmaktadır: 
H0: Etkinsizlik elemanı yoktur. (μ = 0; σu = 0) 
H1: Etkinsizlik elemanı vardır. (μ > 0; σu > 0) 
H0 hipotezinin geçerli olduğu durumlarda Maksimum Olabilirlik modeli rassal hata varyansına sahip olan 

EKK modeli şekline indirgenmiş veya dönüşmüş oluyor. 
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Tablo 4. Translog Üretim Fonksiyonu MO tahminleri 
Bağımlı değişken Ln THS 
Predictor Katsayılar Std. hata t-istatistiği p 
Sabit 7,401 1,076 6,880 0,000 
lnTPS 0,689 1,216 0,570 0,571 
lnYS 0,363 1,143 0,320 0,751 
0,5*(lnTPS)2 -0,987 1,040 -0,950 0,343 
0,5*(lnYS)2 -1,119 0,962 -1,160 0,245 
lnTPS*lnYS 1,049 0,990 1,060 0,289 
μ -0,220 20,066 -0,010 0,991 
lnσ2 -3,353 1,197 -2,800 0,005 
lgtγ -4,406 99,591 -0,040 0,965 
σ2 0,035 0,042   
γ 0,012 1,186   
σ2

u 0,000 0,042   
σ2

v 0,035 0,005   
Waldchi2(2)  =  1817,77*** Prob > chi2     =     0,0000  
Log likelihood =  21,354078    
H0: Etkinsizlik bileşeni yok:            z =   0,476          Prob<=z = 0,683 

           *p ≤ 0,10; **p ≤ 0,05;  ***p ≤ 0,01. 
 
Translog üretim fonksiyonu ile Maksimum Olabilirlik Tahminleri incelendiğinde edilen regresyon 

sonuçlarından girdi değişkenlerinin, onların kareleri ve çarpımlarının katsayılarının aldığı değerlerin istatistiki 
anlamlı olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda bu değerlerin EKK yöntemi ile elde edilen değerlerle nerdeyse 
aynı olduğu da gözlemlenmektedir. Teknik etkinsizlik değerlerinin (burada normal kesikli dağılımın) ortalaması 
(μ) da - 0,220 değeri almıştırsa da istatiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. Aynı zamanda σ2

u(0) ve γ (0,012) 
değerlerinin düşük olması etkinsizliğin rassal hatadan kaynaklandığını göstermektedir. Bu durumda normal kesikli 
modelin hataları normal dağılımlı doğrusal regresyon modeline benzer olduğu söylenebilmektedir. Log olabilirlik 
değeri 21,354078 olmuştur. 

Regresyon modelinde z =  0,476, Prob<=z = 0,683  değeri almış olduğundan H0 hipotezi (σu=0) 
reddedilebilmektedir. Bu durumda modelde teknik etkinsizlik elemanının mevcut olduğu söylenebilmektedir. 

SONUÇ 
Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren kamu hastane birliklerinin 2014 yılı itibariyle verimlilik düzeyleri 

stokastik sınır analizi ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda En küçük kareler yöntemine ve maksimum olabilirliğe 
dayalı Cobb Douglas ve Tranlog üretim fonksiyonları tahmin edilmiştir. Toplam personel sayısı toplam hizmet 
büyüklüğünü etkilerken, toplam yatak sayısı istatistiki olarak anlamsızdır. Stokastik sınır analizlerinde iki tür 
etkinsizlik bileşeninden oluşmaktadır. Tahmin sonuçlarına göre teknik etkinsizliğin yanı sıra, üretim hatalarının da 
etkinsizliğe  yol açtığı belirlenmiştir. Bu bağlamda etkinsizlik yaratan faktörler belirlenerek, sağlık hizmetlerinde 
etkinliği artıracak düzenlemelere ağırlık verilmelidir. 
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663 sayılı kanun hükmünde kararname ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumu tarafından il düzeyinde –İstanbul, İzmir ve Ankara hariç- 89 tane Kamu Hastane Birliği 
kurulmuştur. İstanbul, İzmir ve Ankara’da ise hizmet büyüklüğü baz alınarak Kamu Hastane Birlikleri alt bölgelere 
ayrılarak kurulmuştur.  İstanbul’da 6, Ankara’da 3, İzmir’de   2 birlik oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı, 2014 
yılı itibariyle   Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği tarafından kurulan 81 kamu hastane birliğinin verimlilik 
düzeylerinin  elde edilmesidir.  Bu bağlamda 2014 yılı Kamu Hastaneleri İstatistik Yıllığından elde edilen verilerle, 
girdi yönelimli sabit getirili Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) modeli ile değişken getirili Banker-Charnes-Cooper 
(BCC) modelleri kullanılarak Veri Zarflama Analizi yapılmıştır. Analiz yapılırken üç girdili ve dört çıktılı bir 
model kurulmuştur. Modelde girdi değerlerini temsil eden değişkenler Uzman hekim, Pratisyen Hekim ve Hemşire 
ve Ebe sayısı iken, çıktı değerlerinin temsil eden değişkenler muayene sayısı, yatan hasta sayısı, yatak doluluk 
oranı ve ameliyat sayısıdır. Analiz yapılırken SPSS 21 ve DEA 2.1 programları kullanılmıştır.Çalışmada  girdi 
yönelimli sabit getirili Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) ve değişken getirili Banker-Charnes-Cooper (BCC) 
modelleri kullanılarak her bir  kamu hastane birliğine ait etkinlik skorları elde edilerek, tam etkinlik skoruna 
ulaşamamış, ancak en yüksek ve en düşük etkinlik skorunda sahip olan illerin etkinlik düzeylerini artırabilmeleri 
için potansiyel iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre hizmet büyüklüğü bakımından 
İstanbul birinci sırada, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Bayburt  son sırada yer almaktadır. CCR yöntemi ile yapılan 
etkinlik analizi sonuçlarına göre 81 ilden 11’inin, BCC yöntemi ile yapılan etkinlik analizinde 17 ilin tam etkinlik 
skoruna ulaştığı görülmüştür. Ortalama etkinlik skoru, CCR modelinde  84.4 iken, BCC modelinde 88.4’dür. İlave 
olarak CCR modelinde  en düşük etkinlik skoru 60.8 iken, BCC modelinde 62.0’dir.  Diyarbakır, Muğla ve Elazığ; 
BCC modeline göre en düşük etkinlik skoruna sahip olan kamu hastane birlikleridir. BCC modeline göre 29 il 
artan, 11 il sabit ve 41 il ise azalan ölçekli etkinlik skoruna sahiptir. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden 
yalnız Ankara BCC modeline göre tam etkinlik skoruna sahip olmuştur.Tam etkinlik skoruna ulaşamayan illerin 
etkinlik düzeylerinin artması için, bütçe ve toplam muayene sayısında değişiklik yapılmamalı, ancak etkin olan 
hastaneler referans alınarak etkinlik düzeyinin artmasını sağlayacak yeni politikalar uygulanmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: KHB, VZA, Etkinlik,  
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 ABSTRACT 

89 Public Hospital Associations were founded at the provincial level - excluding Istanbul, Izmir and Ankara 
- by the Public Hospitals Administration of Turkey in order to use the resources effectively and efficiently by the 
decree law no 663. And Public Hospital Associations were founded in Istanbul, Ankara and Izmir based on the size 
of service by dividing the Public Hospital Associations into the sub-districts.It was founded 6 Associations  in 
Istanbul, 3 Associations in Ankara and 2 Associations in Izmir. The objective of this study is to obtain the efficiency 
levels of 81 public hospital associations founded by the Turkish Public Hospitals Association as of 2014. In this 
context, Data Envelopment Analysis was performed by using the input-oriented fixed-yield Charnes-Cooper-
Rhodes (CCR) and variable –yield Banker-Charnes-Cooper (BCC) models with the data derived from the 2017 
Annual Statistics of the Public Hospitals. A three-input and four-output model was set up when analysing. While 
the variables representing the input values in the model are the number of specialist physician, practicing physician, 
Nurse and Midwife,  the variables representing the output values are the number of examinations, the number of 
hospitalized patients, the bed occupancy rate and the number of operations. SPSS 21 and DEA 2.1 programs were 
used when performing the analysis.In the study, first of all,  the correlations between the descriptive statistics of 
variables and the variables were examined. Then, full efficiency score could not be retrieved by using the input-
oriented fixed- yield  Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) and variable-yield Banker-Charnes-Cooper (BCC) models 
and by obtaining efficiency scores pertaining to each public hospital association, but  potential improvement 
proposals have been developed  to increase the efficiency level of provinces with the highest and lowest efficiency 
levels.According to the findings obtained, Istanbul ranks first and Tunceli, Iğdır, Ardahan and Bayburt rank last in 
terms of the size of service.  According to the results of the efficiency analysis performed by the CCR method, it 
was seen that that full efficiency scores of 11 provinces from 81 could be retrieved through the CRR method and 
of 17 provinces through the BBC model.  The average efficiency score is 84.4 in the CCR model, while it is 88.4 
in the BCC model. In addition, the lowest efficacy score in the CCR model is 60.8, while it is 62.0 in the BCC 
model.  The public hospital associations with the lowest efficiency score are Muğla, Diyarbakır and Elazığ. 
According to the BCC model, 29 provinces have increasing -scale efficiency score, 11 provinces have fixed- scale 
efficiency score and 41 provinces have decreasing –scale efficiency score.Any change should not be made in the 
budget and in total number of examinations in order to increase the efficiency levels of the cities which could not 
retrieve the full efficiency score, but new policies, that will increase the efficiency level by taking active hospitals 
as reference, should be applied.  

 
Keywords: PHA, DEA, Efficiency 
 

GİRİŞ 

1990’lı yıllardan bu yana sürdürülen sağlık reformu çalışmalarının 2003 yılında uygulanmaya başlamasıyla 
Sağlıkta Dönüşüm Programı yürürlüğe girmiş, sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte sağlık hizmetlerinin örgütsel 
yapısı, sunumu ve finansmanında önemli değişiklikler yapılmıştır. 2003-2009 yılları arasında Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi ve 2009-2014 yılları arasında Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi olmak üzere iki 
aşamalı uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı sekiz ana bileşenden oluşmaktadır. Bu ana bileşenler içerisinde 
planlayıcı ve denetleyici bir sağlık bakanlığı, herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, yaygın, erişimi 
kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi; bilgi ve beceri ile donanmış yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan 
gücü; sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve 
akreditasyon; akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma; karar sürecinde etkili bilgiye erişimi 
sağlayan sağlık bilgi sistemler gibi temel uygulamalar bulunmaktadır (Aktel ve diğerleri, 2013: 41).İnsan 
merkezlilik, sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, 
desantralizasyon, hizmette rekabet Sağlıkta Dönüşüm Programının temel ilkeleri arasında yer almaktadır (Sağlık 
Bakanlığı, 2003: 25).  Bu bağlamda yapılan her reformun etkinlik ve verimliliği artırması, ayrıca reformlarin 
yapılabilmesi ayrılan kaynakların da  etkin ve verimli kullanılması beklenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın 
amacı, 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu tarafından kurulan Kamu Hastane Birliği’ne bağlı hastanelerin verimliliğini analiz etmektir. 
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2.YÖNTEM VE VERİ SETİ 
 
Etkinlik analizleri, Charnes ve diğ. (1978, 1979) tarafından geliştirilen   sabit ölçekli CCR modeli ile Barnes 

ve diğ. (1992) tarafından geliştirilen  değişken ölçekli BCC  modelleri kullanılarak yapılmıştır. Aynı zamanda Tobit 
analizi yapılarak etkinliğe etki eden faktörler araştırılmıştır. Araştırma için elde edilen veriler Microsoft Excel 
programında analize uygun hale getirildikten sonra, DEAP 2.1. ve Eviews7 programı kullanılarak etkinlik analizleri 
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği`nden 
elde edilmiş ve analiz için uygun formata dönüştürülmüştür.  

 
Veri Zarflama Analizi 
 
Veri Zarflama Analizi Farrel (1957) tarafından geliştirilen nispi etkinlik yaklaşımına dayanmakta ve 

doğrusal programlama yöntemiyle ağırlıklandırılmış çok sayıda girdi ve çıktının kullanımına olanak 
sağlamaktadır.VZA her bir girdi ve çıktı için KVB’lere ait ağırlıklar belirlemektedir. Bu ağırlıkların doğrusal 
programlama aracılığıyla belirlenmesinde iki kısıt vardır; birincisi, ağırlıklar pozitif olmalıdır, ikincisi de modele 
dahil edilen KVB için ağırlıklı çıktıların ağırlıklı girdilere oranı birden büyük olmamalıdır. Literatürde bu ağırlık 
değerlerine “sanal girdi-çıktı” veya “sanal ağırlıklar” denilmektedir.Girdiler ve çıktılar veri olarak alınır  ve bu 
girdilerle çıktılar için “p” karar biriminin performansını diğer birimlerin performanslarına göre maksimize eden 
ağırlıkları seçmektedir; 

∑
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c = 1,2,…,p,…,Z      ve tüm girdi ve çıktılar için vi, wk > 0 

Modeldeki “v” ve “w” girdi ve çıktılar üzerindeki ağırlıkları ve eşitlikteki değişkenleri oluşturur. Modelin 
çözümü “p” KVB için bir etkinlik değeri ve bu değere ulaşmak için gerekli ağırlıklar kümesini verir.VZA modelleri 
ölçeğe göre sabit ve değişken getiri durumlarını dikkate alarak analiz yapabilmekte  ve girdi yönelimli ve çıktı 
yönelimli analiz teknikleri kullanılabilmektedir. 

Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerinin 2014 yılı 
verileri kullanılarak etkinlik analizi yapılmıştır.Etkinlik skorlarının hesaplanmasında 3 girdi ve 4 çıktı 
kullanılmıştır. 

Tablo 1. Analizde Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 
Girdiler Çıktılar 
Uzman   : Uzman Doktor Sayısı Muayene : Muayene Sayısı 
Pratisyen : Pratisyen Doktor Sayısı Yatan Hasta : Yatan Hasta Sayısı 
Hemşire   : Hemşire ve Ebe Sayısı Yatak  : Yatak Doluluk Oranı 

 Ameliyat : Toplam Ameliyat Sayısı 
 

VERILERIN ANALIZI VE BULGULAR 
 
Hizmet büyüklüğü bakımından İstanbul birinci sırada, Tunceli, Iğdır, Ardahan ve Bayburt  son sırada yer 

almaktadır Şekli 1’de ölçeğe gore sabit getirli CCR ve ölçeğe gore değişken getirili BCC modeli kullanılarak 
yapılan etkinlik skorlarının illere gore dağılımını vermektedir.  
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Şekil 1. KVB`lerin Etkinlik Skorlarının Dağılımı (CCR ve BCC) 

 
CCR modeli ile yapılan etkinlik analizinde 81 Kamu Hastane Birliği’nde  11`inin, BCC modeli ile yapılan 

analizlerde 17`sinin tam etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte etkinlik skoru 0.60’tan daha küçük 
olan ile yoktur. CCR modeline göre 8 il, BCC modeline göre 3 il en düşük etkinlik skoruna sahiptir. Ortalama 
etkinlik skoru  CCR modelinde 0.84, BCC modelinde 0.88’dir.Ağrı, Ankara, Bayburt, Hakkari, İstanbul, Kırıkkale, 
Kocaeli,Mardin, Nevşehir,  Şanlıurfa ve Şırnak CCR modeline Hem CCR hem BCC modeline göre  tam etkin olan 
Kamu Hastane Birlikleridir. Bununla birlikte Adana,  Kilis, Bursa, Gaziantep Kamu Hastane Birlikleri, BCC 
modeline göre tam etkin olan ancak CCR modeline göre tam etkin olmayan birliklerdir. Tunceli BCC modeline 
göre tam etkinken, CCR modeline göre Tunceli’nin etkinlik skoru 0.72’dir.  CCR modeline göre etkinlik skoru 
0.90 ile 0.99 arasında olan Kamu Hastane Birlikleri  en yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla; Muş, Kilis, Tokat, 
Bursa, Aksaray, Yalova, Adana, Yozgat, Zonguldak, Amasya, Osmaniye, Van, Gaziantep ve Bartın’dır. BCC 
modeline göre etkinlik skoru 0.90 ile 0.99 arasında olan Kamu Hastane Birlikleri en yüksekten en düşüğe doğru 
sırasıyla; Muş, Tokat, Van, Zonguldak, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Yalova, Aksaray, Samsun, Tekirdağ, 
Balıkesir, Denizli, Amasya, Mersin, Erzurum, Osmaniye, Düzce, Adıyaman, Siirt, Yozgat, Iğdır, Artvin ve 
Bartın’dır. CCR modeline göre etkinlik skoru 0.80 ile 0.89 arasında olan Kamu Hastane Birlikleri  en yüksekten 
en düşüğe doğru sırasıyla Siirt, Düzce, Kahramanmaraş,  Kayseri, Tekirdağ, Bingöl, Kars,  Samsun, Adıyaman, 
Bitlis, Kırşehir, Sakarya, Artvin, Gümüşhane, Bilecik, Giresun, AfyonKarahisar, Erzurum, Kastamonu, Erzincan, 
Mersin, Antalya,  Balıkesir, Ordu, Iğdır,  Sivas, Denizli, Eskişehir, Ardahan, Uşak, Rize ve Hatay’dır. BCC 
modeline göre etkinlik skoru 0.80 ile 0.89 arasında olan Kamu Hastane Birlikleri  en yüksekten en düşüğe doğru 
sırasıyla; Antalya, Kayseri, Bingöl, Hatay, Bitlis, Kars, Sakarya, Kırşehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Ordu, 
Kastamonu, Sivas, Eskişehir, Giresun,  Erzincan, Konya, Uşak,  Batman, Kırklareli, Niğde ve Rize’dir. En düşük 
etkinlik skoruna sahip Kamu Hastane Birlikleri CCR modeline göre; Diyarbakır, Elazığ, Muğla, Malatya, Aydın, 
Bolu, İzmir, Karaman, BCC modeline göre  Elazığ, Diyarbakır ve Muğla’dır. Bununla birlikte, 29 Kamu Hastane 
Birliği’nde ölçeğe göre artan getiri, 11’inde ölçeğe göre sabit getiri, 41’inde ölçeğe göre azalan getiri söz 
konusudur.  

 
Potansiyel İyileştirme Önerileri 
Tablo 2’de en düşük etkinlik skorlarına sahip olan Kamu Hastane Birlikleri’de etkinlik artışını sağlayacak 

potansiyel iyileştirme önerileri için elde edilen tahmin sonuçları yer almaktadır.   
Tablo 2. Yıllara Göre İyileştirme Önerileri 

Girdi ve Çıktılar 
Muğla (%64,3) Elazığ (%60,9) Diyarbakır (%60,8) 

Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % 

G
ir

di
 Uzman 431 277,1 -35,71 259 157,8 -39,08 609 370,4 -39,18 

Pratisyen 85 54,6 -35,71 72 43,9 -39,08 158 87,5 -44,59 
Hemşire 1492 834,5 -44,07 1082 498,1 -53,96 2014 1178,6 -41,48 
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Ç

ık
tı 

Muayene 3207918 3207918 0,00 1984576 1984576 0,00 4590045 4590045 0,00 
Yatan Hasta 74845 78114,7 4,37 55897 56075,4 0,32 166213 166213 0,00 
Yatak 57,10 93,6 63,84 69,10 69,1 0,00 68,60 223,9 226,33 
Ameliyat 24951 24951 0,00 16284 16284,0 0,00 35898 35898 0,00 
 BCC Modeline Göre Potansiyel İyileştirme Önerileri 
Girdi ve 

Çıktılar 
Muğla (%67,6) Diyarbakır (%65,8) Elazığ (%62,0) 

Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % Gerçek Hedef % 

G
ir

di
 Uzman 431 291,2 -32,43  609 400,6 -34,22  259 160,5 -38,01  

Pratisyen 85 57,4 -32,43  158 103,9 -34,22  72 44,6 -38,01  
Hemşire 1492 834,0 -44,10  2014 1108,2 -44,98  1082 497,1 -54,05  

Ç
ık

tı 

Muayene 3207918 3207918 0,00  4590045 4613270 0,51  1984576 1984576 0,00  
Yatan Hasta 74845 84695,9 13,16 166213 166213 0,00 55897 57583,2 3,02 
Yatak 57,10     68,2 19,35  68,60     85,5 24,67  69,10     69,10     0,00  

Ameliyat 24951 24951 0,00  35898 37794,6 0,00  16284 16284 0,00  

 
CCR yöntemi tahmin sonuçları incelendiğinde girdi değerlerinde % 35’ten fazla, düzeltmeye ihtiyaç 

duyulduğu görülmüştür. Bu durum atıl girdi değerlerinin olduğunu göstermektedir. Çıktı değerleri incelendiğinde 
muayene ve toplam ameliyat sayılarında hedeften sapma olmadığı yatan hasta sayısında ise çok küçük bir 
düzeltmeye ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Muğla’da  % 4.37, Elazığ’da % 0.32 artışa ihtiyaç vardır. 
Diyarbakır’da yatan hasta sayısında değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Yatak doluluk oranı çıktısı incelendiğinde  
Elazığ’da bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı, Muğla’da % 63.84, Diyarbakır da ise% 226.33 oranında artış yapılması 
gerekmektedir. BCC yönteminde elde edilen potansiyel iyileştirme önerileri incelendiğinde uzman doktor ve 
pratisyen doktor sayılarında % 32 oranında iyileştirme yapılması gerektiği görülmektedir. Bu durum kurumlarda 
atıl işgücünün olduğunu göstermektedir.  Muayene ve toplam ameliyat sayıları incelendiğinde sadece 
Diyarbakır’da küçük bir sapma olduğu görülmektedir. Yatan hasta sayısı incelendiğinde Muğla’da % 13.16, 
Elazığ’da % 3.02 oranında artışa ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Çıktı değişkenlerinde ise Muayene ve Toplam 
Ameliyat sayılarında hedeften hemen hemen hiç uzaklaşma olmadığı, sadece Diyarbakır ilinde Muayene Sayısında 
%0,51 oranında hedeften uzaklaşma olduğu görülmektedir. Yatak Doluluk Oranı çıktısı incelendiğinde Elazığ 
ilinde değişikliğe gerek olmadığı, Muğla`nın %19,35, Diyarbakır`ın ise %24,67 oranında artıma gerek olduğu 
görülmektedir. 

 
 
Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin Tobit Analizi ile Araştırılması 
 
CCR ve BCC modelleri ile elde edilen Teknik Etkinlik skorlarının Sansürlenmiş (Kesikli) Normal Tobit 

Analiz Metodu (Tobin, 1958)  kullanılarak (Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic Hill Climbing) 
Tobit regresyonu ile etkinliği belirleyen faktörler analiz edilmiştir. Modelin bağımlı değişkeni etkinlik skorları 
iken; bağımsız değişkenler sırasıyla muayene olan hasta sayısı (X1), yatan hasta sayısı(X2), yatak doluluk 
oranı(X3) ve toplam ameliyat sayısı(X4)’dür.  Elde edilen resresyon denklemleri aşağıda verilmektedir. Paramtez 
içindeki değerler anlamlılık düzeylerini vermektedir. 
TECCR = 0,769232 - 0,04628 Log(X1) + 0,01163Log(X2) +  0,09834Log(X3) +  0,02077Log(X4) 
               (0,014)        (0,451)                            (0,851)                                (0,032)                      ( 0,638) 
TEBCC = 0,918416 - 0,06393 Log(X1) +  0,020031 Log(X2) +  0,088208 Log(X3) +  0,030988 Log(X4) 
               (0,0019)                (0,2715)                     (0,7324)                   (0,0422)                               (0,4581) 

Tahmin sonuçları incelendiğinde yatak doluluk oranının anlamlı olduğu ancak diğer değişkenlerin istatistiksel 
olarak anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. CCR modelinde  yatak doluluk oranındaki %1’lik artış, etkinliği 
%0.09, BCC modelinde % 0.08 artırmaktadır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren CCR ve BCC modelleri kullanılarak kamu hastane birliklerinin etkinlik 
düzeyleri elde edilmiş, etkinliği belirleyen faktörler TOBİT modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalama etkinlik 
skoru  CCR modelinde 0.84, BCC modelinde 0.88’dir. CCR modeline göre 11, BCC modeline göre 17 il tam 
etkindir. Ağrı, Ankara, Bayburt, Hakkari, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli,Mardin, Nevşehir,  Şanlıurfa ve Şırnak CCR 
modeline Hem CCR hem BCC modeline göre  tam etkin olan Kamu Hastane Birlikleridir. Diyarbakır, Muğla ve 
Elazığ her iki modelde de en düşük etkinlik skoruna sahip olan kamu hastane birlikleridir. Atıl girdi kullanımı söz 
konusudur.  CCR modeline göre girdi kullanımında % 35’ten daha fazla, BCC modeline göre  %  32 oranında 
iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Etkinliği belirleyen faktörler incelendiğinde yatak doluluk oranının etkinlik 
düzeyini belirleyen temel faktör olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  Sağlık hizmetlerinde etkin kaynak dağılımının 
sağlanması, ülke kalkınması açısından önemlidir. Etkin kaynak dağılımı hem diğer alanlara yatırım olanaklarının 
artırılmasını sağlayacak hem de beşeri sermaye stokunun güçlenmesine yardımcı olarak gelir düzeyini artıracaktır.  
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 ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin güneş enerjisi yönünden en zengin bölgesidir. Bu bölgede bulunan 
Batman il merkezindeki bir evin elektrik ihtiyacı için yerel elektrik şebekesinden beslenmesi ile yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımı durumunda oluşan maliyetin ekonomik analizi yapıldı. Kurulan sistemin hibrid akıllı 
bir ev ile kontrol edileceği öngörülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından temel kaynak olarak güneş 
enerjisi, rüzgâr enerjisi ve ihtiyaç durumunda dizel bir jeneratör sisteme alındı.  Fotovoltaik sistem ve rüzgâr 
türbinin kurulum maliyetleri hesaplandı. Elektrik şebekesinden tüketimin gerçekleşmesi halinde oluşan maliyetin, 
yenilenebilir tabanlı hibrid sistem ile karşılaştırmalı durum analizi yapıldı. Çalışmalarının sonucunda, ilgili 
abonenin hibrid sistem ile uzun vadede ekonomik kazanç sağlayacağı görüldü.  

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerji, Rüzgâr Enerji, Dizel Jeneratör, Elektrik Tüketimi, Maliyet analizi. 
 

 
A smart house electricity consumption and cost analysis controlled by a 

hybrid system, A Case Study 

 ABSTRACT 

The Region of Southeastern Anatolia is the richest region of Turkey in terms of solar energy. An economical 
analysis of the cost of a house in the Batman provincial center, where power is supplied from the local electricity 
grid for electricity demand and the use of renewable energy sources. It is predicted that the installed system will be 
controlled by a hybrid smart house. As a main source of renewable energy sources, solar energy, and wind energy, 
in addition, a diesel generator system were taken in case of need. Installation costs of the photovoltaic system and 
the wind turbine were calculated. A comparative situation analysis was done with the renewable-based hybrid 
system at the cost of electricity consumption. As a result of his work, it was seen that the subscriber would be able 
to generate economic benefits in the long run with the hybrid system 
 
Keywords: Solar Energy Systems, Wind Energy Systems, Diesel Generator, Electricity Consumption, Cost 
Analysis. 

GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile birlikte büyüme oranlarına bakıldığında Türkiye’nin enerji 
ihtiyacının hızlı bir şekilde artacağı öngörülmektedir. Bu büyümeye rağmen enerji kaynakları alanının sınırlı 
olması, Türkiye’yi enerjiyi ithal eden ülke konumuna düşürmektedir. Ülkede enerji ihtiyacının % 50’den fazlasının 
ithal edildiği görülmektedir. Bunu önlemek amacıyla, enerji ihtiyacının karşılanmasında bölgesel olarak 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma zorululuğunu ortaya çıkarmaktadır [1, 2]. Bu doğrultuda gelişen 
güç sisteminin beraberinde yeni enerji kaynakları ve yenilenebilir enerjine yönelim kaçınılmaz bir hal almaktadır 
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[3,4]. Türkiye, yatay eksende geniş bir alan kaplayan coğrafi konumu nedeniyle büyük oranda güneş enerjisi 
almaktadır. Rüzgâr enerjisi potansiyeli ise yaklaşık 160 TWh olarak tahmin edilmektedir [5]. Türkiye'deki enerji 
profili gözden geçirildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve önemi açıkça görülmektedir. Fakat 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça düşük düzeylerdedir (Kurulu güçte Güneş Enerjisinin payı 
yaklaşık %1 ve Rüzgar Enerjisinin payı ise yaklaşık %6’dır) ve bu enerji türleri ile yeterince ilgilenilmemektedir 
[6]. Bu çalışmada, 9 kWh kurulu güce sahip bir tüketicinin akıllı ev sistemi baz alınarak güneş ve rüzgar enerjisi 
ile sağlanan elektriğin üretim/tüketimi analizi yapılmıştır. Yapılan analizde, elektrik şebekesine doğrudan bağlı 
olan tüketicinin hibrid bir sistem ile rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanması sonucunda sağlamış olduğu 
ekonomik fayda/maliyet durum çalışması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda uzun vadeli güneş ve 
rüzgar enerjisi yatırımları ekonomik kazanç sağladığı görülmektedir.   

AKILLI SİSTEM BİLEŞENLERİ 

İlerleyen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç artarken, tam tersine enerji kaynakları 
azalmaktadır. Bu nedenle, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde etmek, en etkin 
çözüm olarak görülmektedir [7]. Enerji elde etmek ne kadar önemli ise enerjinin verimli kullanılması, var olan 
enerji kaynaklarının çevreye zarar vermeden yaygınlaştırılması ve mevcut sistemle tümleşik olması da o kadar 
önemli hale gelmiştir. Bu beklentileri karşılamak için elektrik şebekelerinin daha akıllı hale getirilmesi 
gerekmektedir. Akıllı şebekeler; son yıllarda önem kazanan konulardan olup, elektrik şebekesine çift yönlü etkin 
bir iletişim altyapısı ekleyen şebeke güncellemesidir [8-9]. Ülkelerin teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişim 
verilerine dayanılarak hazırlanan elektrik enerjisi talep tahminleri esas alınarak belirlenen üretim kapasite kestirimi 
ve uzun dönem üretim planlamalarının yapılması enerji arz güvenirliği açısından oldukça önemlidir [10]. Bu 
kapsamda “akıllı şebekeler” kavramı gündeme gelmiştir. Bu şebeke modeli ile daha verimli ve etkin bir enerji 
yönetim sistemi hedeflenmektedir. Akıllı şebekeler, talep tarafı yönetimi için Dağıtım Üretimi (DG) ve DG yük 
dengelemesi için enerji depolama alanındaki etkili şebeke entegrasyonunu sağlamaktadır [11-12]. Akıllı 
şebekelerin üç temel hedefi bulunmaktadır. Bunlar; Şebeke kapasitesini optimize etmek için elektrik enerjisinin 
arz ve talep tarafını daha iyi dengelemek, yük eğrisinde günlük dalgalanmaları önleyerek, “yük faktörünü” 
maksimize etmek ve üretim/iletim kısıtlamalarından dolayı oluşan enerji maliyetlerindeki dengesizlikleri 
düzenlemektir. Yenilenebilir enerji kaynakları pek çok araştırmacı [13] tarafından geniş bir şekilde 
araştırılmaktadır. Entegrasyon, sistem kayıplarını azaltma ve müşterilere verilen elektrik enerjisinin güvenilirliğini, 
verimliliğini ve güvenliğini arttırma, işlemleri akıllı şebeke sisteminin artacağı bazı ilerlemelerdir [14]. Ayrıca, 
büyük miktarlarda enerjinin depo edilebilmesi elektrik şirketleri için büyük bir esneklik sağlayabilir [15]. Akıllı 
şebekede birimler arası iletişim Akış Diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Akıllı Şebeke Akış Diyagramı 

Akıllı şebeke, tüketicinin talebi ile üreticinin arzı arasındaki dengeyi çift yönlü haberleşerek sürekli izleyen 
ve kontrollü bir enerji yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Akıllı şebeke sistemi 3 temel kontrol biriminden 
oluşmaktadır. Bunlar; elektrik enerjisi üretimi, iletimi-dağıtımı ve tüketicilerdir. Akıllı şebekeler, kendisine bağlı 
tüm kullanıcılara verimli, sürekli, ekonomik ve güvenilir elektrik enerjisi sağlamak amacıyla çalışan bir elektrik 
şebekesidir [16]. 

Akıllı Ev Bileşenleri  
 Akıllı şebeke sistemi enerjinin üretilmesinden tüketilmesine kadar geçen sürecin her noktasında 
bulunmalıdır. Bu süreçler, enerjinin üretim, iletim, dağıtım, akıllı ölçüm, akıllı uygulamalar, akıllı yönetim/kontrol 
sistemi ve tüketici davranışlarından oluşmaktadır. Şekil 2 ‘de Akıllı evin bileşenleri gösterilmektedir. 

Enerji Yönetim Merkezi İzleme ve Kontrol Merkezi 

İletim 

Tüketici 

Üretim 

Dağıtım 
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Şekil 2. Akıllı Ev bileşenleri 

Bilgi Toplayıcı ve dağıtıcı: Enerji iletim hattını taşıyan direğe monte edilmiş bilgi toplayıcı ve dağıtıcı, yaklaşık 
500 Akıllı sayaç için bilgi paylaşımı sağlar. Sistemde planlama ile ilgili analiz ve yatırım karar süreçleri, enerji 
hattı değişikliği, enerji kalitesi yönetimi ve verimliliği ile ilgili süreçleri denetler. 

Akıllı Araçlar: Bu akıllı aletler (termostat, sensör ve algılayıcılar) kullanılarak, şebekede enerjinin ihtiyaç 
durumuna göre başka bir bölgeye sevk edilmesi veya yüksek maliyetli enerji fiyatları oluştuğunda abonenin 
enerjisini kesebilir şekilde programlanmış cihazlardır.  

Akıllı sayaç: Tüketilen enerji verileri toplanarak yönetim sisteminde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu, 
tüketilecek enerji kadar üretim yapılır. İletim ve dağıtım hatları ile ihtiyaç duyulan enerji, tüketim noktasına transfer 
edilir. Böylece tüketicilere anlık talepleri doğrultusunda enerji üretimi yapılarak, özellikle fosil yakıtlardan 
sağlanan enerji üretimi talep kestirimi şeklinde gerçekleştirilmiş olur.  
Elektrik Şebekesi: Elektrik enerjisinin üretildiği yerden yerleşim bölgelerindeki indirici transformatör 
merkezlerine kadar taşınması, indirici transformatörlerden mahalle/sokak transformatörlerine, oradan da mesken 
ya da işletmelere dağıtılması işlemini sağlar. 

Güneş Paneli - Rüzgâr Türbini: Akıllı şebekeler, enerji piyasası koşullarına göre talep adaptasyonu, kesintileri 
tahmin etme ve arızaları otomatik giderme işlemlerinde, dağıtılmış üretim merkezleri olarak rüzgâr, güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır. 
Batarya Ünitesi: Rüzgâr ve Güneş enerjisinin olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlar için batarya grupları 
kullanılır. Güneş ve Rüzgâr Enerjisinde kuru veya Jel tipi bakımsız aküler kullanılmaktadır. 
DC/AC Dönüştürücü: Güneş panelleri doğru akım üretirler ve bataryalarda doğru akım olarak depolanırlar. 
Alternatif akım ile çalışan cihazlar kullanılmak istenirse, invertör ile DC AC’ma dönüştürülür.  
Ev ağı: Home Area Network (HAN) sistemi sayesinde, akıllı sayaçtan alınan komutlar evdeki diğer cihazların 
yönetilmelerini sağlamaktadır. Örneğin elektrik fiyatının daha ucuz olduğu bir saat diliminde uzaktan elektrikli 
araçlar şarj edilebilir, ev ısıtılabilir [7].  

Hibrid Sistem 
Hibrid kelimesi literatürde, birkaç nesnenin birleşmesiyle oluşan yeni nesne anlamında kullanılmaktadır. 

Enerji üretim sistemlerinde ise kavram olarak birden çok güç üretim sisteminin bir arada kullanılması olarak 
açıklanmaktadır [17]. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosile dayalı kaynakların, zamanla tükenmeye 
başlanması ve enerji dönüşümü esnasında meydana çıkan atıklarının çevreye zarar vermesi yaşam alanlarına kalıcı 
zararlar vermektedir. Bu soruna çözüm olarak; ikili veya daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının aynı sistem 
içerisinde kullanımı ile birlikte oluşan hibrid sitemden elde edilebilecek alternatif bir enerji kaynağı 
gösterilmektedir [18, 19]. 
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MALİYET ANALİZİ 
Güneş Enerjisi 
 
Türkiye güneş potansiyeli açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ülke genelinde yıllık ortalama güneş enerjisi 

1315 kWh/m2 'dir. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, Batman yıllık toplam güneşlenme süresi 
2.583 saat (günlük ortalama 7,08 saat) olduğu hesaplanmıştır [20]. Günde ortalama 1.5 kWh üretim kapasitesine 
sahip bir tesisin kurulum maliyeti yaklaşık 16.030 TL ve bakım maliyeti yıllık 500 TL olarak hesaplanmaktadır 
[21]. 9 kWh tüketim yapan abonenin 15 yıllık tüketimi baz alınarak güneş enerjisinin elektrik tüketim maliyeti 0,47 
TL/kWh olarak hesaplanır. 

Şekil 3: Batman Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası [22] 
Rüzgâr Enerjisi 
Güneşten gelen enerjinin yaklaşık %2’lik kısmı rüzgâr enerjisine dönüşmektedir. Rüzgâr Enerjisi açısından 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeterli kaynağa sahip değildir. Bilindiği gibi Rüzgâr santrali yatırımının uygun olması 
için bilinmesi gereken en önemli hususlar vardır. Bunlar, 50 metredeki Rüzgâr hızı 7 m/s veya üzeri değerde olmalı 
ve 50 metredeki Kapasite faktörü %35 veya üzeri olmalıdır. Ancak Batman bölgesi, rüzgâr hızının 6.8-7.5 m/s 
olduğu 1,58 km2 ‘lik bir alana sahip olduğu Şekil 4’te gösterildiği gibidir [23]. Saatte 5 kWh Elektrik Üretimi 
sağlayan Türbin, 5 kWh Şarj Ünitesi ile 210 amperlik Akü sistemi kullanılacak. Bu system 2 kW tam sinüs inverter 
ve 6 metrelik direkle kurulacak olan sistemin maliyeti yaklaşık 20.500 TL ve bakım maliyeti yıllık 500 TL olarak 
hesaplanmaktadır [24]. 9 kWh tüketim yapan abonenin 15 yıllık tüketimi baz alınarak güneş enerjisinin elektrik 
tüketim maliyeti 0,56 TL/kWh olarak hesaplanır. 
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Radyasyon Değeri (KWh/m2-gün) Güneşlenme süresi (Saat)

 1.Alan 2.Alan 3.Alan 4.Alan 5.Alan 
50 m'de Rüzgâr Gücü (W/m2) 300-400 400-500 500-600 600-800 >800 
50 m'de Rüzgâr Hızı (m/s) 6.8-7.5 7.5-8.1 8.1-8.6 8.6-9.5 >9.5 
Toplam Alan (km2) 1,58 0 0 0 0 
Toplam Kurulu Güç (MW) 7,92 0 0 0 0 

Şekil 4: Batman Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası [23] 
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Şekil 5: Batman ili 2016 yılı Güneş ve Rüzgar Enerjisi üretim miktarı 

Dizel Jeneratör 
Yükün karşılanamadığı dönemlerde şebekeden çekilen enerjinin yıllık toplamı 255 kWh olarak 

hesaplanmıştır. Yıllık toplam 28 saate denk gelen bu yük miktarının dizel jeneratör ile karşılanması ön 
görülmektedir. Saatlik 7,5 lt/h sarfiyat yapan jeneratörün yıllık üretim maliyeti 1.050 TL değerindedir. 

Hibrid Sistem 
Maliyet analizinde Batman ili için güneş ve rüzgâr enerjisinden maksimum faydalanılabilecek şekilde 

kullanımlar dikkate alınmıştır. Şekil 5’den anlaşıldığı gibi yıl içerisinde hemen hemen tüm günlerde 9 kw tüketime 
sahip abonenin elektrik ihtiyacı hibrid sistem sayesinde 0,28 TL/kWh tutarı ile karşılanmaktadır. Ayrıca, 1 yıl 
boyunca toplamda 5629 kWh tüketim fazlası elektrik üretimi yapılmaktadır. Tüketim fazlası enerjinin YEK 
kanununa göre 0,26 TL/kWh değeri ile satışı gerçekleşirse, abonenin yıllık 1463 TL tutarında elektrik satış 
gerçekleşebilir. EPDK tarafından konutlar için belirlenen 2017 yılı elektrik satış tarifesi 0,41 TL/kWh iken kurulan 
akıllı ev yönetimi ile rüzgar ve güneş enerjisinin maksimum kullanımı sağlanarak 0,28 TL/kWh ile tüketim 
yapılmaktadır. 

SONUÇ 

9 kW tüketime sahip Akıllı eve sahip bir abone için; hibrid bir sistem tasarlandı. Şebekeye bağlı rüzgâr 
türbini, güneş enerjisi ve dizel jeneratör beslenmesi durumları incelendi ve maliyet karşılaştırmaları yapıldı. Bu 
durumdaki bir abonenin yenilenebilir enerjilerden öncelikli; Güneş enerjisini kullanması daha sonra rüzgâr enerjisi 
kullanması daha ekonomik olduğu görülmüştür. Ayrıca, akıllı sayaç ve araçların kullanımı ile tüketicin pik yük 
saatlerinde devreye sırasıyla güneş ve rüzgâr enerjisini alınması sağlanabilecektir. Aynı zamanda akıllı sayaç 
sistemi sayesinde tüketim fazlası üretilen enerjinin satışı mümkün olacaktır. Akıllı şebekelerin tesis edilmesinin 
sisteme ve çevreye katacağı faydalar dikkat çekicidir. Burada; gelişmiş ölçüm altyapısı, sistemin gerçek zamanlı 
olarak iki yönlü izlenebilmesini, enerji tüketimi ve güç kayıplarının takip edilerek enerji kalitesi sorunlarının anında 
saptanması suretiyle, sorunun çözümünün hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında 
bu sistemden üretilecek ihtiyaç fazlası enerjinin tümünün şebekeye aktarılmasıyla (satılması) ek gelir sağlanır. 
Akıllı şebeke sistemlerinin yaygınlaşması ve çift yönlü sayaçların kullanımı ile Elektrik piyasasının elektrik alımı 
ile ilgili yapacağı teşvik ve düzenlemelerle yenilenebilir enerjide tüketim fazlası üretilen enerji şebekeye satılarak 
gelir elde edilmesi mümkündür. 

  

0

10

20

30

40

50

60

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10
1

11
1

12
1

13
1

14
1

15
1

16
1

17
1

18
1

19
1

20
1

21
1

22
1

23
1

24
1

25
1

26
1

27
1

28
1

29
1

30
1

31
1

32
1

33
1

34
1

35
1

36
1

Güneş Üretim (kwh) Rüzgar Üretim (kwh) Toplam Üretim (kwh) Tüketim (9kWh)

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 402 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

REFERANSLAR 

[1] R. Bañosa, F. Manzano-Agugliarob, F. G. Montoyab, C. Gila,  A. Alcaydeb and J. Gómezc, “Optimization 
methods applied to renewable and sustainable energy: A review” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
Volume 15, Issue 4, May 2011, Pages 1753-1766 

[2] TEİAŞ, 2017, Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı İşletme Faaliyetleri Raporları. 
[3] Dincer l., “Renewable energy and sustainable development: a crucial review Renewable and Sustainable 

Energy Reviews”, Volume 4, Issue 2, June 2000, Pages 157-175 
[4] T.C.-DİB, Türkiye’nin Enerji Stratejisi Belgesi, s2, 2013. 
[5] Gençoğlu, M.T., “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Önemi”, 2012, s21,  
[6]  Öztürel, R. Zilan ve A. Ecevit, “Türkiye ‘de Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin İzlenmesi Gereken Strateji, 

Planlama Politikaları ve Bunların Sosyal ve Siyasi Etkileri”. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 
s28-32, İzmir, 2001. 

[7] Vehbi, C. G., Dilan S., Taskin K. and Salih E, “Smart Grid Technologies: Communication Technologies and 
Standards” IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 7, No. 4. Nov. 2011 

[8] Dinçer H., Mutlu F., Kuzlu M., " Sayısal Teknolojinin Elektrik Şebeke Ağına Katılması: Akıllı Şebeke " EMO 
IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 2011. 

[9] Lu, D., Kanchev, H., Colas, F., Lazarov, V. and Francois, B. “Energy management and operational planning 
of a microgrid with a PV-based active generator for smart grid applications,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 
58, no. 10, pp. 4583–4592, Oct. 2011 

[10] Massoud Amin S., “Toward A Smart Grid: Power Delivery For The 21st Century”, Wollenberg B.F., IEEE 
Power and Energy Magazine, 2005. 

[11] Palensky, P. and Dietrich, D. “Demand side management: Demand response, intelligent energy systems, and 
smart loads,” IEEE Trans. Ind. Inform., vol. 7, no. 3, pp. 381–388, Aug 2011.  

[12] Calderaro, V. Hadjicostis, C. Piccolo, A. and Siano, P. “Failure identi- fication in smart grids based on Petri 
net modeling,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 10, pp. 4613–4623, Oct. 2011. 

[13] Cecati, C. Citro, C. and Siano, P. “Combined operations of renewable energy systems and responsive demand 
in a smart grid,” IEEE Trans. Sustainable Energy, 10.1109/TSTE.2011.2161624, in press.  

[14] Vaccaro, A. Velotto, G. and Zobaa, A. “A decentralized and cooperative architecture for optimal voltage 
regulation in smart grids,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 10, pp. 4593–4602, Oct. 2011. 

[15] Rahman, S. "Advanced Energy Technologies", Virgiana Polytechnic Institute and State University 
[16] Giordano V.,Gangale F.,Fulli G., “Smart Grid Projects in Europe”, JRC Reference Reports, sy.8, Netherlands, 

2011. 
[17] Nema, P.; Nema, R.K.; Ragnekar, S.: “A Current And Future State Of Art Development Of Hybrid Energy 

System Using Wind And PV-Solar: A Review”, Renewable And Sustainable Energy Reviews, 13 (2009) 
2096-2103. 

[18] Chen, T.; Yang, J.M., “Research on Energy Management for Wind/PV Hybrid Power System”, Electronics 
Systems and Applications, PESA 3rd International Conference on, Hong Kong, China, (2009) 364-370. 

[19] Demiroren, A.; Yılmaz, U., “Analysis Of Change İn Electric Energy Cost With Using Renewable Energy 
Sources in Gokceada, Turkey: An island example”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (2010) 
323–333. 

[20] EİE, 2017, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji, Güneş. 
[21] Power Enerji 2016, Erişim Tarihi:10.10.2017, http://satis.powerenerji.com/Gunes-Panelleri-Fiyatlari 
[22] GEPA 2017, Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası, Erişim Tarihi:10.10.2017  http://www.eie.gov.tr 

/mycalculator/default.aspx 
[23] REPA 2017, Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası, Erişim Tarihi:10.10.2017 

http://www.eie.gov.tr/yekrepa/BATMAN-REPA.pdf 
[24] Power Enerji 2016, Erişim Tarihi:10.10.2017 http://www.evdelektrik.com/ev-tipi-ruzgar-turbini-fiyatlari/ 

 
 
 

https://imeset.org/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110004430#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110004430#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110004430#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110004430#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110004430#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032110004430#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/15/4
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/4/2
http://www.eie.gov.tr/
http://www.eie.gov.tr/yekrepa/BATMAN-REPA.pdf
http://www.evdelektrik.com/ev-tipi-ruzgar-turbini-fiyatlari/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 403 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Epileptik EEG Sinyallerinin Aşırı Öğrenme Makineleri ile Sınıflandırılması 
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 ÖZET 

Günümüzde Epilepsi hastalığı dünya nüfusunun yaklaşık %1’inde görülmektedir. Sara olarak da bilinen 
epilepsi hastalığı kişinin bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluğa yol açıp 
erken teşhis ve tespiti önem arz etmektedir.  Epilepsi hastalığının tespitinde EEG sinyallerinden faydalanılmaktadır. 
EEG uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Yorucu ve zaman almakla birlikte okuma kaynaklı hatalar 
olabilmektedir. EEG sinyallerinden epilepsi tespiti için uzmanlara yardımcı olmak amacıyla makine öğrenmesi 
temelli yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmada EEG sinyalinin Yerel Maksimum nokta Sayısı (YMS), Hjorth 
Mobilitesi (HM) ve Hjorth Kompleksitesi (HK), doğrusal olmayan özniteliklerden Ortalama Eğri Genişliği (OEG), 
istatiksel tabanlı özniteliklerden standart sapması, ortalama değer parametreleri kullanılmıştır. Bu öznitelikler Aşırı 
Öğrenme Makinesi (AÖM) ile sınıflandırılmıştır. Deneylerde en yüksek başarım %100, en düşük başarım ise 
%98.50 olarak kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılıp önerilen yöntemin 
başarılı olduğunu göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: EEG, Epilepsi, Öznitelik Çıkarma, Aşırı Öğrenme Makinesi 

 
 

Classification of Epileptic EEG Signals with Extreme Learning Machines 

 ABSTRACT 

Epilepsy disorder is now seen about %1 of the world population. Epilepsy, also known as Sara, causes 
impairment of the person's consciousness, behavior, emotion, movement or perception functions and early 
diagnosis and detection is important. EEG signals are used to detect epilepsy disorder. EEG signals have been taken 
into consideration by experts. Evaluating EEG signals is time consuming, labour intensive and also error in EEG 
interpretations is possible. There are machine learning based techniques which assist experts for the modelling 
EEG signals for diagnosis of epilepsy disorder. In this study, EEG Local Maximum Point (LMP), Hjorth Mobility 
(HM), Hjorth Complexity (HC), nonlinear based features Mean Curve Length (MCL), statistical based Standard 
Deviation (SD) of features and Mean Value (MV) parameters were used. There features were classified by using 
Extreme Learning Machine Method. In the experiments, the highest and the lowest performances were obtained as 
%100 and %98.5 respectively. The obtained results were compared with the studies in the literature and seen that 
the proposed method is successful.   
 
Keywords: EEG, Epilepsy, Feature Extraction, Extreme Learning Machine 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkileyen halk arasında sara olarak da adlandırılan epilepsi, beyinde 
bulunan sinir hücrelerinin anormal aktivitesinden kaynaklanan nörolojik bir bozukluktur [1-2]. Epilepsi belirli bir 
süreye sınırlı kişinin bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluğa yol açıp 
erken teşhis ve tespiti önem arz etmektedir. Bu hastalığın teşhis edilmesinde Elektroensefalogram (EEG) analizi 
en iyi yöntemlerden biri olarak kullanılır. 

EEG cihazı kafatası derisi üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile beyindeki sinir grubunun elektriksel 
aktivitesindeki dalgalanmaları kayıt altına alınmasını sağlar [3]. EEG’den elde edilen sinyaller uzman kişiler 
tarafından gözlemlenip yorumlanmaktadır. Fakat kişinin hasta olup olmadığının tespiti uzun süreli takip ve 
gözleme dayanmaktadır. Yapılan bu incelemelerin zorluğundan dolayı hastalık teşhisi için bilgisayar destekli 
sistemlere ihtiyaç duyularak bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bilgisayar destekli EEG analiz işlemlerinde, 
bireyden alınmış ham EEG sinyali çeşitli gürültülerden arındırmak bir ön işleme tabi tutulur. Daha sonra öznitelik 
çıkarma süreci ile ön işlemden geçmiş EEG sinyalini en iyi temsil edebilen parametreleri elde edilir. Bu öz nitelikler 
makine öğrenmesi yöntemleri ile sınıflandırılır. Böylelikle karar aşamasında uzmanlara yardımcı sistem 
oluşturulur.  

Literatürde EEG sinyallerinin analizi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları Iscan ve 
arkadaşları zaman ve frekans özelliklerinin EEG hakkında doğru bilgi edinildiği düşünülmüş zaman domeninde 
çapraz korelasyon (cross correlation, CC), frekans domeninde ise Güç Spektrum Yoğunluğu (GSY) metoduna 
dikkat çekmiştir [4]. Subası EEG sinyalini ayrık dalgacık dönüşümü kullanarak çıkarılmış olan öznitelikleri uzman 
hibrit olarak isimlendirdiği sistem ile sınıflandırmıştır [5]. Guo ve arkadaşları çoklu dalgacık dönüşümü kullanarak 
nöbet tespiti üzerine çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada yaklaşık entropi özelliklerini öznitelik sınıflandırıcı olarak 
da yapay sinir ağları kullanmışlardır [6]. Tzallas ve arkadaşları EEG sinyallerinin seçilen bölümleri zaman-frekans 
yöntemleri kullanılarak analiz etmişler ve zaman-frekans düzlemindeki enerji dağılımını temsil eden her bölüm 
için birkaç özellik çıkarmışlardır. Çıkarılan bu öznitelikler yapay sinir ağı modeline girdi olarak kullanmışlardır 
[7]. Kananathal ve arkadaşları EEG sinyallerinin analizinde entropi özniteliklerinin katkısı üzerine çalışmışlardır 
[8]. Srinivasan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sınıflandırıcı olarak yapay sinir ağlarını kullanıp EEG 
sinyallerinin analizini gerçekleştirmiş ve zaman-frekans domeni özniteliklerini kullanmışlardır [9]. Nigam ve 
Graupe sinir ağları kullanarak EEG tespiti için bir metot geliştirmiştir [10]. Polat ve Güneş karar ağaçları ve hızlı 
fourier dönüşümü kullanılarak hibrit bir sistem üzerine çalışmışlardır [11]. Chen ve arkadaşları dalgacık dönüşümü 
kullanarak elde edilen öznitelikleri sınıflandırmak için k-enyakın komşu ve destek vektör makineleri kullanarak 
analiz etmişlerdir[12]. Orhan ve arkadaşları ayrık dalgacık dönüşümü ile elde ettikleri öznitelikleri k-ortalamalar 
algoritması ile kümeleyerek çok katmanlı sinir ağı giriş olarak kullanıp daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışmışlardır 
[13]. 

Bu çalışmada epilepsi tespiti için zaman domeni özniteliklerinden EEG sinyalinin Yerel Maksimum nokta 
Sayısı (YMS), Hjorth Mobilitesi (HM) ve Hjorth Kompleksitesi (HK), doğrusal olmayan özniteliklerden Ortalama 
Eğri Genişliği (OEG), istatiksel tabanlı özniteliklerden standart sapması, ortalama değeri parametreleri 
kullanılmıştır. Bu öznitelikleri sınıflandırılması için Aşırı Öğrenme Makinesi (AÖM) kullanılmıştır. Önerilen 
yaklaşım literatürde de yoğun bir şekilde kullanılan erişime açık Bonn Üniversitesinin epilepsi veri seti [14] test 
edilmiştir. Deneysel çalışmada veri seti iki sınıf (kriz yok/epilepsi kriz var) olacak şekilde 7 durum düşünülmüştür. 
Deneylerde veri setinin üçte ikisi eğitimde kalanı ise test işleminde kullanılmıştır. Deneylerde en yüksek başarım 
%100 en düşük başarım ise %98.50 olarak kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar önerilen yöntemin başarılı 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca önerilen yaklaşımın geçerliliğini göstermek amacıyla literatürdeki çalışmalar ile 
karşılaştırılmıştır. 

Bundan sonraki bölümde EEG sinyalleri, öznitelik çıkarma yöntemleri ve makine öğrenmesi anlatılmıştır. 
Üçüncü bölümde deneysel çalışmalara yer verilmiştir.  Dördüncü bölümde ise genel olarak bu çalışmada yapılanlar 
değerlendirilmiştir. 

MATERYAL VE METOT  

Bu bölümde EEG veri seti, epilepsi tespiti için önerilen öznitelik çıkarma yöntemleri ve aşırı öğrenme 
makinesi anlatılmıştır. 
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EEG Veri Seti  

Kaliforniya Bonn Üniversitesi Epileptoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen erişime açık EEG epileptik 
veri tabanı bulunmaktadır. Tüm veri tabanındaki EEG sinyalleri 23.6 sn’lik her biri 100 tek kanallı A, B, C, D ve 
E olmak üzere 5 ayrı sınıftan oluşmaktadır. Kaydedilen veriler, 12 bitlik çözünürlük kullanılarak saniyede 173.61 
örnekle sayısallaştırılmıştır. Bant geçiren filtre ayarları 0.53-40 Hz (12dB /oct)’dır [15]. 

A ve B setleri, sırasıyla beş sağlıklı gönüllüden alınan,  gözleri açık ve gözleri kapalı olan yüzey EEG 
kayıtlarından toplandı. C, D ve E setleri, beş epileptik hastanın cerrahi öncesi tanısının EEG kayıtlarından 
oluşturuldu. Set C ve D'deki sinyaller sırasıyla epileptojenik bölge içinde ve beyindeki zıt hemisferin hipokampal 
oluşumundan gelen beş epileptik hastadan nöbetsiz aralıklarla kaydedilmiştir. Set E, nöbet sırasında beş epileptik 
hastanın EEG kayıtlarını içermektedir [15]. EEG epileptik veri seti Tablo 1’de detaylandırılmıştır.  

Tablo 1. EEG veri seti 
Set A Sağlıklı gözleri açık  
Set B Sağlıklı gözleri kapalı 
Set C Hasta nöbet öncesinde hipokampal oluşumlu karşı yarım küreden elde edilen veriler 
Set D Hasta epileptojenik bölgeden elde edilmiştir 
Set E Hasta kriz anında 

 
 

Öznitelik Çıkarma  

Bu çalışmada öznitelik çıkarımında; standart sapma, ortalama, YMS, OEG, HM ve HK parametreleri 
kullanılmıştır.  

 
Standart Sapma: Standart sapma bir dağılımdaki gözlemlerin tipik bir değer etrafında nasıl dağıldığı 

hakkında bilgi vermektedir. Standart Sapma parametresi Eşitlik (1)’de hesaplanabilir [16]. 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = �∑ (𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑂𝑂)2𝑁𝑁
𝑛𝑛=1

𝑁𝑁−1
                                                                                                             (1) 

 
Burada 𝑥𝑥[𝑛𝑛] bir zaman serisi, N veri noktaları sayısı ve O örneklemelerin ortalamasıdır. 
 
Ortalama: İstatiksel temelli olan ortalama parametresi genellikle bütün dağılımlarda ayırt edici bilgi 

sağlamaktadır. Ortalama parametresi Eşitlik (2)’de verilmiştir [16]. 
 
𝑂𝑂 = 1

𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑛𝑛=1                                                                                                                     (2) 

 
Yerel Maksimum Sayısı: Bir sinyalin belli bir örneği iki (önceki ve sonraki) komşusundan büyükse o örnek 

yerel maksimum noktası olarak tanımlanabilir [24]. Bu çalışmada bir EEG sinyalinin yerel maksimum sayısı 
öznitelik olarak kullanılmıştır. Şekil 1’de bir EEG sinyali ve yerel maksimum noktaları gösterilmiştir.  

 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 406 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

 
              Şekil 1: Bir EEG sinyali için yerel maksimum noktaları 

 
 
Ortalama Eğri Genişliği: Katz fraktal boyutuna bir tahmin sağlamak için Esteller ve ark. [17] tarafından 

OEG önerildi [18]. Genellikle EEG sinyallerindeki hareketliliğin belirlenmesinde kullanılır.  
 
𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂 = 1

𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥[𝑚𝑚] − 𝑥𝑥[𝑚𝑚 − 1]𝑘𝑘
𝑚𝑚=𝑘𝑘−𝑁𝑁+1          (3) 

 
Burada 𝑥𝑥[𝑚𝑚] bir EEG zaman serisidir, N pencerenin uzunluğu ve k son örnektir. 
 
Hijort Parametreleri: Hijort parametresi (aktivite, mobilite ve karmaşıklık) EEG sinyallerinin analizinde 

sıklıkla kullanılan özelliklerdir [19]. Hijort parametreleri hesaplanırken sinyallerin birinci ve ikinci türevleri 
kullanılmaktadır. 

 
𝐻𝐻𝑀𝑀 = 𝜎𝜎1/𝜎𝜎0             (4) 
 

𝐻𝐻𝐻𝐻 = �(𝜎𝜎2
𝜎𝜎1

)2 − (𝜎𝜎1
𝜎𝜎0

)2             (5) 

 
Burada 𝜎𝜎0 sinyalin varyansı veya ortalama gücüdür, 𝜎𝜎1 birinci türevin varyansı ve 𝜎𝜎2 sinyalin ikinci türevinin 

varyansıdır. 
 
 

Aşırı Öğrenme Makinesi  

Huang ve arkadaşları tarafından geliştirilen tek gizli katmanlı ileri beslemeli sinir ağları için kullanılan diğer 
öğrenme algoritmalarından daha hızlı ve kullanımı kolay bir öğrenme algoritmasıdır[20]. AÖM’de giriş katman 
ağırlıkları ve eşik değerleri rastgele seçilirken çıktı katman ağırlıklarını analitik olarak hesaplayan bir modeldir[21]. 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 407 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Bu sayede öğrenmeyi hızlı hale getirmekle beraber iyi bir performans gösterir [20]. Şekil 2’de tek gizli katmanlı 
ileri beslemeli bir ağ yapısına örnek gösterilmiştir. 

 

 
                       Şekil 2: Tek gizli katmanlı ileri beslemeli bir ağ yapısı [21] 

N adet sinir hücre sayısı ve M adet gizli katman sayısı bulunduran  bu örnek ağ yapısında girişler 𝑋𝑋𝑖𝑖 =
[𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, …𝑋𝑋𝑁𝑁]𝑇𝑇€ 𝑅𝑅𝑀𝑀  vektörü ,çıkışlar ise 𝑌𝑌𝑖𝑖 = [𝑌𝑌1,𝑌𝑌2, …𝑌𝑌𝑁𝑁]𝑇𝑇€ 𝑅𝑅𝑀𝑀 vektörü ile gösterilmiştir.  

Aktivasyon fonksiyonu 𝑔𝑔(𝑥𝑥)   ile tanımlı olup N adet hücre sayısı bulunduran AÖM için matematiksel 
gösterimi şu şekilde ifade edilebilir 

 
∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑔𝑔�𝑊𝑊𝑖𝑖𝑋𝑋𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝑖𝑖� = 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  , j=1,2,…,M         (6) 

 
Burada 𝑊𝑊𝑖𝑖 giriş ağırlığı, 𝛽𝛽𝑖𝑖  çıkış ağırlıklarını, 𝑏𝑏𝑖𝑖 eklenen eşik değerlerini ve 𝑄𝑄𝑗𝑗beklenen çıkış değerlerini 

temsil etmektedir. Beklenen çıkış ile verilen çıkış ilişkisi arasında; 
 
   ∑ �𝑄𝑄𝑗𝑗 − 𝑌𝑌𝑗𝑗� = 0𝑀𝑀

𝑗𝑗=1           (7) 
 
Şeklinde sıfır hata değerine yaklaşması beklenir. Bu durum sağlanırsa Eşitlik (6) 
 
∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑔𝑔�𝑊𝑊𝑖𝑖𝑋𝑋𝑗𝑗 + 𝑏𝑏𝑖𝑖� = 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  , j=1,2,…,M                         (8) 

 
olarak yazılabilir. (8) ifadesinden yola çıkılarak  
 

𝐻𝐻 = �
𝑔𝑔(𝑊𝑊1𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏1) ⋯ 𝑔𝑔(𝑊𝑊𝑁𝑁𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏𝑁𝑁)

⋮ ⋱ ⋮
𝑔𝑔(𝑊𝑊1𝑋𝑋𝑀𝑀 + 𝑏𝑏1) ⋯ 𝑔𝑔(𝑊𝑊𝑁𝑁𝑋𝑋𝑀𝑀 + 𝑏𝑏𝑁𝑁)

�
𝑀𝑀𝑥𝑥𝑁𝑁

      (9) 

 
(9)’daki denklemde 𝑊𝑊𝑖𝑖 giriş ağırlıkları ve 𝑏𝑏𝑖𝑖 eşik değerleri rastgele üretilip bir H gizli katman matrisi elde 

edilir. N tane denklemi  
 
Hβ=Y           (10) 
 
şeklinde daha sade yazılabilir. Denklem (10)’da AÖM ün çıkış üretmek için doğrusal bir denklemi tek 

seferde çözümleyip eğitimi tamamladığı denklem yapısını ifade etmektedir. 𝛽𝛽 çıkış ağırlıklarını elde etmek için  
 
β=𝐻𝐻+Y           (11) 
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denklemi kullanılır. 𝐻𝐻+ ifadesi H matrisinin genelleştirilmiş Moore–Penrose tersini ifade etmektedir [21]. 

DENEYSEL ÇALIŞMA  

Deneysel çalışmada veri seti iki sınıf (kriz yok/epilepsi kriz var) olacak şekilde 7 durum düşünülmüştür. Bu 
düşünülen 7 durum Tablo 2’de detaylandırılmıştır.  

 
Tablo 2. Deneysel çalışmada kullanılan 7 durum 

Durum Veri Seti Tanımlama 

1 A-E A verileri  ve E verilerinin sınıflandırması; 

2 AB-E A,B verileri ve E veri setinin sınıflandırması; 

3 CD-E C,D verileri ve E veri setinin sınıflandırması; 

4 A-CDE A verileri ve C,D,E verilerinin  sınıflandırması; 

5 ACD-E A,C,D verileri  ve E verilerinin  sınıflandırması; 

6 AB-CDE A,B verileri  ve C,D,E verilerinin  sınıflandırması; 

7 ABCD-E A,B,C,D verileri  ve E verilerinin  sınıflandırması; 
 

EEG sinyallerinden elde edilen özniteliklerin sınıflandırılmasında özniteliklerden oluşan veri setinin 
rastgele seçilmiş üçte ikisi eğitim için ve kalanı test için kullanılmak üzere iki parçaya ayrılmıştır. AÖM 
sınıflandırıcı gizli katman nöron sayısı 1500 ve gizli katman aktivasyon fonksiyonu sigmoid olarak ampirik yolla 
belirlenmiştir. Önerilen yaklaşım başarım sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Sınıflandırıcı A-E, A,B-E ve A,B,C,D-
E durumları için %100 başarımı üretmiştir. Yapılan deneysel çalışmada en düşük sonuç %98.5 olarak A-C, D, E 
olarak elde edilmiştir. A-E, AB-E, CD-E, A-CDE ACD-E, AB-CDE ve ABCD-E durumları için ROC eğrileri 
sırasıyla Şekil 3(a), Şekil 3(b), Şekil 3(c), Şekil 3(d), Şekil 3(e), Şekil 3(f) ve Şekil 3(g)’de verilmiştir.  

Tablo 3. Önerilen yaklaşım başarım sonuçları 

Durumlar Doğruluk  
(%) 

Duyarlılık  
(%) 

Özgüllük  
(%) 

A-E 100 100 100 

A,B-E 100 100 100 

C,D-E 99 98.48 100 

A-C,D,E 98.50 96.43 99.05 

A,C,D-E 99.25 100 97.37 
A,B-C,D,E 99.40 100 99.10 

A,B,C,D-E 100 100 100 

 
Şekil 3(a), Şekil 3(b) ve Şekil 3(g)’de görüleceği gibi önerilen yöntem ile A-E, A, B-E ve A,B,C,D-E 

durumlarını %100 başarımla sınıflandırmıştır. Şekil 3(c), Şekil 3(d), Şekil 3(e) ve Şekil 3(f)’de görüleceği gibi 
önerilen yöntem ile CD-E, A-CDE ACD-E ve AB-CDE durumları için ise epilepsiyi ayırt etmede önerilen 
yöntemin başarılı olduğu Şekil 3’e bakılarak söylenebilir.   

Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar literatürde aynı veri setini ve aynı durumları dikkate alan 
çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.   

Tablo 4. Bonn Üniversitesinden elde edilen veri setleri ile yapılan çalışmalar ve doğruluk yüzdesi 
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Öznitelikler Çıkarma + Sınıflandırma yöntemleri Sınıflandırılan 
Durum  

Doğruluk 
(%) 

Çapraz korelasyon, güç spektrum yoğunluğu+SVM[4]         {A}-{E}     100 
DWT+ expert sistem[5]         {A}-{E}     95 
Çoklu dalgacık dönüşümü, entropi+ YSA[6]         {A}-{E}     99.85 
Zaman-Frekans yöntemleri+YSA[7]         {A}-{E}     100 
Entropi+ANFIS[8]         {A}-{E}     92.22 
Zaman-Frekans yöntemleri+tektarlayan sinir ağı[9]         {A}-{E}     99.6 
Doğrusal olmayan ön işleme+YSA[10]         {A}-{E}     97.20 
Fourier dönüşümü+karar ağaçları[11]         {A}-{E}     98.72 
DWT+Hibrit Sistem(K-means+MLPNN)[13]         {A}-{E}     100 
Dalgacık dönüşümü+K-means/DVM[12]         {A}-{E}     100/73 
Önerilen yöntem+AÖM         {A}-{E}     100 
Zaman-Frekans yöntemleri+YSA[7]      {A,B,C,D}-{E}     97.73 
Çoklu dalgacık dönüşümü,entropi+ YSA[6]      {A,B,C,D}-{E}     98.27 
DWT+Hibrit Sistem(K-means+MLPNN)[13]      {A,B,C,D}-{E}     100 
Zaman-Frekans yöntemleri + doğrusal olmayan 
sistemler[22]      {A,B,C,D}-{E}     100 

Dalgacık dönüşümü+K-means/DVM[12]      {A,B,C,D}-{E}     
100/93.6 

Önerilen yöntem+AÖM      {A,B,C,D}-{E}     100 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 
(f) 
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Şekil 3: Deneysel sonuçlara ait ROC eğrisi 
 
Tablo 4’den görüldüğü gibi A-E durumu için [4], [7], [12], [13] ve önerilen yöntem %100 başarıma sahiptir. 

A,B,C,D-E durumu için [12], [13], [22] ve önerilen yöntem %100 başarıma sahiptir. Tablo 4’teki karşılaştırmalı 
sonuçlar önerilen yöntemin geçerliliğini göstermektedir. 

SONUÇ 

Epilepsi dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen en yaygın beyin rahatsızlığıdır. Tahminlere göre 
her yıl dünyada 2 milyon yeni epilepsi vakası görülmektedir. Epilepsi hastalığının sıklığı %50’si çocukluk ya da 
gençlik döneminde başlamaktadır. Epilepsi hastalarının %70 ila %80’i uygun şekilde tedavi edilmeleri halinde 
normal bir yaşam sürebilir [23]. Bu nedenle epilepsi teşhisi ve epilepsi hastasının kriz geçirme durumunun 
belirlenmesi önemlidir.  

Bu çalışmada öznitelik çıkarımında sinyalin standart sapmasını, ortalaması ile YMS, OEG, HM ve HK 
değerlerini kullanan ve AÖM sınıflandırıcısını içeren bir yöntem önerilmiştir.  Önerilen yöntem erişime açık Bonn 
Üniversitesinin epilepsi veri seti [14] kullanılarak test edilmiştir. Veri seti A-E, AB-E, CD-E, A-CDE ACD-E, AB-
CDE ve ABCD-E olmak üzere 7 durum hazırlanmıştır. Önerilen yöntem A-E, A,B-E ve A,B,C,D-E durumları için 
%100,  CD-E, A-C,D,E A,C,D-E, AB-CDE için yaklaşık %99 ve A-C, D, E durumu için ise %98.5 doğruluk 
başarımı göstermiştir. Ayrıca ROC eğrisi analizleri elde edilen doğruluk başarımlarını desteklemektedir. Aynı veri 
setini kullanan literatürdeki çalışmalar ile yapılan karşılaştırmalar önerilen yöntemin geçerliliğini göstermektedir. 
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Tarihi Melek Ahmet Camisinin Taşıyıcı Sistem Değerlendirilmesi 

Gültekin Aktaş 
Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır, 21280 

 ÖZET 

Diyarbakır il merkezinde bulunan Melek Ahmet Camii çoğunlukla düzgün taş kargir duvarla inşa edilmiş 
yığma yapı niteliğinde olup bu yapıda gerek depremler gerekse zamanla aşınma ve yıpranma gibi diğer çevresel 
etkenlerden dolayı çeşitli hasarlar oluşmuştur. Bu hasarlar, çoğunlukla kısmi oturmalar nedeniyle meydana gelen 
çatlaklar ve çevresel etkenlerden kaynaklı aşınmalar ve dayanım kayıplarıdır. Bu çalışmada, düşük dayanımlı ve 
gevrek malzeme ile oluşan bu yapının güçlendirilmesiyle kırılgan davranışına yönelik iyileştirilmeler önerilmiştir. 
Genel olarak yığma tipi yapılar deprem gibi yatay yükler altında zayıf dayanım göstermekte olup strüktürü 
sağlamlaştırıcı olarak hasarların bulunduğu duvarların yenilenmesi, eski duvar ile yeni duvarların birlikte 
çalışmalarını sağlayacak bir takım tedbirlerin alınmasının yanı sıra mevcut hasarsız bölümler için de bir takım 
iyileştirme tedbirleri ele alınmıştır. Bununla birlikte yapı yeterli yanal rijitlikte değildir. Bu nedenle yatay yüklere 
karşı direncin artırılması amacıyla başta taşıyıcı duvarlarda olmak üzere birçok bölümde rijitlik artırıcı önlemler 
alınmıştır. Ayrıca nem ve kısmi oturmaları önlemek üzere yer yer kontrol kuyuları ile drenaj sistemleri önerilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yığma yapı, yapısal hasarlar, yapısal değerlendirme,  tarihi yapı 

 
 

Evaluation of Structural System for Historical Melek Ahmet 
Mosque 

 

 ABSTRACT 

Melek Ahmet Mosque located in the center of Diyarbakir city clasified as a masonry structure built with 
bazalt stone walls. In this structure due to both earthquakes and other environmental damages occurred over time. 
These damages caused strength losses due to cracks which often occur due to partial setlements. In this study, it 
has been proposed to have suggestions to improve behavior of the structural system  formed by low-strength and 
brittle materials. In general, such masonary structures have weak resistance under horizontal loads such as 
earthquakes. However, the structure is not sufficient rigidity to resist lateral loads. For this reason, in order to 
increase the resistance against horizontal loads,  some improvements recomented to   increase rigidity have been 
taken into consideration for many sections of the bearing walls. Furthermore, control wells and drainage systems 
have been proposed to prevent moisture and partial setlements. 

.  
Keywords: Masonry structure, structural damage, structural evaluation, historical structure 

GİRİŞ 

Melek Ahmet Camisinin bulunduğu Diyarbakır ili 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu yapıda 
gerek depremler gerekse diğer doğal afetler, zamanla aşınma, yıpranma ve temele sızan yağmur suları yüzünden 
hasarlar oluşmuştur. 1 Mayıs 2003 tarihinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki Bingöl depremi [1] sırasında 
yapıda belirgin çatlaklar meydana geldiği görgü tanıkları tarafından ifade edilmiştir. Diyarbakır il merkezinin Doğu 
Anadolu Fay hattına yakın olması nedeni ile 1973 Lice depremi ve 2003 Bingöl depremlerinin sismik dirençleri az 
olan yığma yapılarda [2] çeşitli hasarların oluşması olasıdır. Sur içindeki çok katlı yapıların inşa edilmesi 
neticesinde çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle yer altı su seviyesinde değişimler ve Melik Ahmet caddesindeki 
trafiğin sebep olduğu titreşimlerin zemin stabilitesini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.  
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Diyarbakır'ın batı yakasında, kendi adıyla anılan mahalle ve cadde üzerindedir. İki katlı kuzey ve güney 
geniş yüzleri almaşık örgülü ve minareli kagir bir yapıdır. Şekil 1’de görüldüğü gibi zemin katta, batı uçtaki 

tonozlu geçit, caddeyi dikine uzanan sokağa bağlar. Bunun doğusunda dükkanlar, yazlık, mescit, caddeden arka 
(güney) bahçeye bağlantıyı sağlayan ve taç kapıyla başlayan aralığı vardır.  

 

 
 

Şekil 1. Zemin Kat planı ve çevre drenajı 

 

Üst kata, yarım kemere oturtulan ve minareye batı yönde yanaştırılan (kuzey yönde) merdivenle ulaşılır. 
Bunun koşutunun (simetrik) doğu yarıda olduğu, pencereye dönüştürülen kapısından belli olmakta ve aralarındaki 
uzun sahanlık, altındaki yazlık mescide zamanında siper oluyordu. Günümüze erişemeyen bu merdivenin oturduğu 
yer şimdi ufak bir bahçedir. Enine genişleyen harimin yanlarında, kare kesitli ikişer yığma ayak vardır. Böylece 
üst yarıda sekizgene dönüşen plan, kasnakla yükselerek kubbeye erişir. Yan kanatlar iki katlıdır. Buraya, kuzey 
duvarı içine yerleştirilen merdivenlerle ulaşılır. Cadde giderek yükseldiğinden zaten basık tutulan dükkânlar, daha 
da alçak görünmektedir. 
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Şekil 2. Üst kat planı   

 

Minare kitlenin kuzeyinde, tonozlu batı geçidiyle aynı doğrultudadır. Kare planlı küp bölümü yine 
Diyarbakır geleneğine uyarak (çoğunlukla kitleden ayrı) siyah bazalttandır. İki aşamalı pabuç ve gövde yukarıya 
beyaz olarak yükselir. Cami, kendi adıyla anılan cadde üzerinde, kuzey yakada olduğundan, taçkapısı güneye 
alınmış ve bir aralıkla kuzeydeki cami avlusuna bağlantı sağlanmıştır. Harim kapısı (üst kat) kuzey yönde merdiven 
sahanlığına bağlanır. 2,02 x 4,32 m. ölçülü mihrap Diyarbakır'ın çinili tek örneğidir. Köşeleri sütunceli, 1,14 m. 
eninde, 62 cm. derinlikteki yarım sekizgen planlı mihrap girintisini üstte aynı güzellikteki dokuz sıralı çini örter. 
Girinti de dahil düz yüzeyler plak çini kaplanmıştır. Çerçevedeki profiller ile mukarnaslarda özel kalıpların 
kullanıldığı görülüyor.   

HASAR GÖZLEMLERİ VE TESPİTLER 

Yapı çoğunlukla düzgün taş kargir duvarla inşa edilmiş şekil 3 te görüldüğü gibi yığma yapı niteliğinde olup 
taş duvarlar kireç harçlıdır. Şekil 4 de ise yapının güneybatı bölgesinde çatı ve döşemelerden gelen yatay ve düşey 
yüklerin altındaki taşıyıcı duvarlarda kısmi oturmalardan kaynaklı çatlaklar gözlenmektedir [3]. 
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Şekil 3. Yapının düzgün taş kargir duvarı 
 

 
 

Şekil 4. Taşıyıcı kısımlardaki çatlaklar 
 

Geçmiş depremlerden dolayı duvarların düzlemi içinde yer yer çatlaklara rastlanmaktadır. Çatlaklar gerilme 
yoğunluğu yüksek olan bölgelerde meydana gelmiştir. Yer yer pencere kenarlarında duvar düzlemine dik ya da 
düzlem doğrultusunda oluşan kayma gerilmelerinden dolayı çatlaklar oluşmuştur. Özellikle yapının güneybatı 
bölgesinde kubbe duvarında devamlı basınç varken kasnak yatay ekseninde dışa doğru kayma, boyuna doğrultuda 
devamlı çekme gerilmelerin oluşması sonucu tamamında çatlaklar gözlenmiştir.  
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YAPININ ZEMIN AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI 

Yapı çevresinde temelin sorun teşkil etiği düşünülen kısımlarında şekil 5 te görüldüğü gibi araştırma 
çukurları açılmıştır. Açılan çukurlardan alınan numunelerden,  temelin söz konusu bölgesinin normal değerinden 
daha fazla miktarda su aldığı tespit edilmiştir. Daha detaylı sonuç almak ve temelden daha derinlerdeki yapının 
muhtevasını araştırmak için sondaj kuyuları da açılmıştır.  Etüt alanında Crealius sondaj makinesi ile temel sondaj 
kuyusu açılarak elde edilen karot numuneleri TS1900 standartlarına göre tek eksenli basınç deneyine tabi 
tutulmuştur. 

 

  
  

Şekil 5. Yapı çevresinde açılan araştırma çukurları 
 
Açılan sondaj kuyularında 0,00-0,50 m arasında çakıl dolgu, 0,50-7,50 m arasında ise kil dolgulu bloklu 

bazalt bulunmaktadır. Yer yer kil oranı artmakla blok boyutu ve oranı azalmaktadır. Ve yeraltı suyunun 5–6. 
metrelerde olduğu düşünülmektedir. Yeraltı su seviyesinin mevsimlere göre değişiklik gösterdiği bilinmeli ve diğer 
mevsimlerde yeraltı su seviyesi daha yukarıda olabileceğine dikkat edilmelidir. Zeminin bazalt bloklarından 
oluşması ve bu bloklar arasındaki bağlayıcı malzemenin kil oluşu nedeniyle,  sızıntı sularının zamanla bu bağlayıcı 
malzemenin özelliklerini yitirmesine neden olmaktadır. 2007 Tarihli deprem yönetmeliğine [4] göre söz konusu 
zeminin parametreleri de tespit edilmiştir. Temelin altından başlamak üzere blok taşlar halinde bazalt ve bunların 
arasında da kil malzemesinin bulunduğu görülmüştür. Suyla birlikte aradaki kil malzemesinin taşınmasıyla boşluk 
oluşmuş ve zeminde kısmi çökmelere neden olduğu kanısına varılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yapının orjinalliğini göz önüne alınması zorunluluğu nedeniyle bir çok klasik onarım ve güçlendirme 
yöntemi uygulanamamaktadır. Bu tarihi camiide yapısal davranışları iyileştirmek için bazı taşıyıcı elemanların 
güçlendirilmesi amacıyla gerek eski ve yeni taş duvarların birlikte hareket etmesini sağlamak gerekse sismik açıda 
gerekli güçlendirmeyi sağlamak üzere esas itibarı ile çekme dayanımları yüksek malzemeler tercih edilmesinde 
fayda vardır. Hasarlı yüzeylerin onarımı için, derz ve duvar boşlukların doldurulmasında takviyeli harç 
(çimentosuz) veya epoksi ile enjeksiyon yapılması hedeflenen davranışı sağlamada etkin rollere sahiptir[5]. 
Bununla birlikte dolgu malzemesi olarak kuarts kumu ile reçine ve sertleştiricilerden oluşan epoksi ise çekme 
gerilmesine karşı nispeten yüksek mukavemetli ve dış etkenlere karşı dayanıklı olan bu malzemeler ile duvar ve 
derz boşlukları için kullanılması uygun olacaktır. 
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Matematik Anlatım Teknikleri İle İlgili Konferans Hakkında Öğretmen 
Görüşleri: Bitlis İli Örneği 

 

Derya ARSLAN 
Milli Eğitim Bakanlığı, Matematik Öğretmeni, Bitlis, 13200 

 ÖZET 

Bu çalışma, Bitlis ilinde bir ilk olarak yapılan “I. Bitlis Matematik Öğretmenleri ve Anlatım Teknikleri 
Konferansı” nda sunum yapan matematik öğretmenlerinin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 
Araştırmanın evreni Bitlis ili ve ilçelerinde görev yapan ortaokul ve lise matematik öğretmenleridir. Örneklemi ise 
Bitlis ili merkez ve farklı ilçelerinde görev yapan 30 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemine başvurulmuş, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiş ve betimsel yolla 
analiz edilmiştir. Ayrıca öğretmen görüşlerini içeren alıntılara da yer verilmiştir. Elde edilen veriler tablolar ile 
gösterilmiştir.  Çalışma sonucunda; kaliteli matematik eğitimi ve öğretimi için matematik öğretmenlerinin mesleki 
gelişiminin etkili ve sürdürülebilir olması sağlanmalıdır. Bu nedenle hizmet içi eğitimlere ek olarak matematik 
eğitimi alanında konferans, sempozyum, çalıştay, panel gibi akademik etkinliklere kesinlikle ihtiyaç duyulduğu ve 
her yıl düzenlenmesi gerektiği belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Anlatım Teknikleri, Matematik Öğretmeni, Matematik Eğitimi Konferansı, Öğretmen 
görüşleri, Bitlis Örneği 

 
 
 
 

Teacher’s Views on Mathematical Expression Techniques: Bitlis 
Province Sample 

 

ABSTRACT 

This study aims to reveal as a first “I. Bitlis Mathematics Teachers and Lecture Techniques Conference.” 
The universe of research is seconder school and high school mathematics teachers who work in the provinces and 
districts of Bitlis. The sample is composed of 30 mathematics teachers. Qualitative research method was used in 
the research, data were obtained by semi-structured interview technique and analyzed by descriptive way. There is 
also a citation containing teacher opinions. The obtained data are shown in tables. In the results of studying; it 
should be ensured that the professional development of mathematics teachers is effective and sustainable for quality 
mathematics education and teaching. For this reason, in addition to in-service training, it has been determined that 
academic activities such as conferences, symposiums, workshops and panels are absolutely needed and should be 
organized every year in the field of mathematics education. 

 
Keywords: Expression Techniques, Mathematics Teacher, Mathematics Education Conference, Teacher's 
Opinions, Bitlis Sample 

GİRİŞ 

Öğretmenlik, bireyin gelişim alanlarını şekillendiren etkili bir meslektir. Gelişen teknolojiler, değişen ve 
artan ihtiyaçlar, eğitim-öğretim alanındaki çağdaş yaklaşımlar öğretmen eğitiminde hizmet öncesi eğitim kadar 
hizmet içi eğitimi ve hatta öğretmenin aktif olarak katılım sağlayacağı akademik eğitimleri de içermelidir. Bu 
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eğitimler sayesinde öğretmenin, öğretmek durumunda olduğu konularla ilgili bilgi birikimi zengin olacak ve 
öğrencilerine öğreteceğinden çok daha fazlasını verebilecektir. Çünkü öğretmen, bilgi derinliği ve zenginliği ile 
öğrencisini heyecanlandırıp meraklandıramazsa o sınıfta kaliteli bir öğrenme ortamının sağlanması mümkün 
olmayacaktır. Öğretmenin gerek aktardığı şaşırtıcı bilgiler gerek sorduğu ilginç sorular öğrencilerin o konuya 
dikkatini yöneltmesi ve ilgi duymasını sağlayacaktır. Eğitim alanında yapılan araştırmalar, bazı öğretmen 
özelliklerinin eğitim süreçlerini yönetmede daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. İşte bu nedenlerle 
öğretmenlere yönelik klasik eğitimler dışında konferans, sempozyum ve panel gibi akademik etkinlikler 
düzenlenmelidir. Öğretmenler bu tür etkinliklere mutlaka aktif olarak katılmalıdır. Öğretmenin bu etkinliklerdeki 
kazanımları sınıf ortamında pratiğe dökmesi öğretmen ve öğrenci için bir farkındalık oluşturacaktır. Bu farkındalık 
başarıyı da beraberinde getirecektir. Öğretmenin “ Hiç deneyemem”, “Bunu kesinlikle yapmam”, “Sınıfta da böyle 
şey olur mu?” diye düşünebileceği sorular kalmayacaktır. Çünkü öğretmenler gördükleri klasik eğitim anlayışını 
bir kenara atıp değişime açık, sorgulayıcı ve öğrenmekten hiç vazgeçmeyen bir rol üstlenecektir. 

Literatürde matematik öğretmenlerinin eğitimine yönelik farklı biçimlerde birçok çalışma vardır: Uğurel, 
Güzel ve Kula (2010) çalışması, hizmet içi eğitim seminerine katılan matematik öğretmenlerinin öğrenme 
etkinliklerine yönelik görüşlerini ve deneyimlerini değerlendirmiştir. Arıbaş ve Göktaş (2014), ortaokul matematik 
öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ve alternatif ölçme değerlendirmeye yönelik eğitim ihtiyaçlarının gerekliliğine 
yönelik görüşlerini değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak matematik öğretmenleri aldıkları hizmet içi eğitimin faydalı 
olmadığını, mecburi olduğu için katıldıklarını ve sıkıcı olduğunu düşündükleri belirtmişlerdir. Özavcı ve Çelikten 
(2017) araştırmasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan uzaktan hizmet içi eğitim uygulamasında 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri incelenmiştir. Bu programların öğretmenlerin hizmet içi eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamada ne derece yeterli olduğunu da değerlendirilmiştir. Akçay ve ark. (2016), ortaokul 
öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüş ve yeterliklerini incelenmiştir. Öğretmenlerin 
günümüz öğretim yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahibi olmadıkları, aldıkları hizmet içi eğitimlerin 
yetersiz olduğu ve öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili uygulamalı hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları 
görülmüştür. Bulut ve Ersoy (1994), Türkiye’de matematik eğitiminin iyileştirilmesi ve niteliğinin artırılması için 
bazı önlemlerin alınması, kurum ve kuruluşların yeni düzenlemeler yapması, yapılacak bu yeni düzenlemelerin de 
ancak öğretmenlerin eğitiminin sürekli olması halinde yarar sağlayacağını belirtmişlerdir. Demirkan ve Saraçoğlu 
(2016) araştırmasında, Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine 
ilişkin görüşleriyle öğretmenlerin en çok anlatım yöntemini tercih ettikleri fakat bu yöntemi tek başına yeterli 
bulmadıkları için az olmakla beraber diğer yöntemleri de kullandıkları ifade etmişlerdir. Kızıltepe (2002) çalışması, 
iyi bir öğretmen nasıldır veya nasıl olmalıdır sorusunun cevabını vermektedir. Arı, Çavuş ve Sağlık (2010), 6. 
sınıflarda geometrik kavramların öğretiminde etkinlik temelli öğrenmenin, öğrenci başarısının kalıcılığını genelde 
sağladığı göstermişlerdir. Altun (2016) çalışmasında, ortaöğretim matematik öğretiminde geleneksel öğretim ile 
etkinlik temelli öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin araştırılması sonucunda, soyut bir 
kavram olan matematiğin güncel hayattan alınan örnekler ile somutlaştırılması gerektiği söylenmiştir. Ersoy 
(1996), ODTÜ'de düzenlenen hizmet içi eğitim ve yetiştirme kurslarına katılan bir grup matematik öğretmenin 
görüşlerine göre sürekli eğitim sayesinde mesleklerinde gelişmeleri ve yetkinleştirilmelerinin gerekli olduğu 
anlaşılmıştır. Bu çalışmalardaki ifadelere göre, iyi ve etkili öğretmen olmayı ele alan ve matematik öğretmenlerine 
verilen hizmet içi eğitimler sonucu alınan görüşleri içeren araştırmalar literatürlerde yer almaktadır. Bu çalışmada 
ise matematik öğretmenlerinin aktif bir katılımla bildiri yaptıkları matematik konferansı hakkındaki görüşlerinin 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Matematik öğretmenlerinin katıldıkları konferans faaliyetinden ne derece 
yararlandıklarına ilişkin bulgular ve bunların dikkate alınmasıyla bu ve ileride düzenlenecek konferansların 
matematik eğitimine olumlu katkılar sağlaması gerektiği düşünülmektedir. Araştırmanın ikinci bölümünde 
çalışmada kullanılan yöntem, üçüncü bölümü olan bulgularda, matematik öğretmenlerinin bildiri yapmak için 
katıldıkları konferansa ilişkin fikirlerinin ve deneyimlerinin belirlenmesi sonucu elde edilen sonuçlar tablolar 
halinde verilmiş ve tablolara göre yorumlar yapılmıştır. Son bölümde ise çalışmanın sonuç kısmı ve öneriler 
verilmiştir.  
 
2 YÖNTEM  

Bu çalışma “I. Bitlis Matematik Öğretmenleri ve Anlatım Teknikleri Konferansı” nda bildiri yapan 
matematik öğretmenlerinin konferans hakkında görüşlerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırmanın 
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örneklemini Bitlis ili merkez ve farklı ilçelerinde görev yapan ve bir konferansta ilk kez bildiri sunan 30 matematik 
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemine başvurulmuş, veriler yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği ile elde edilmiş ve betimsel yolla analiz edilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma Grubunda Yer Alan Matematik Öğretmenlerinin Özellikleri 

KİŞİSEL BİLGİLER f % 
Cinsiyet 

Kadın 
 

19 
 

63,3 
          Erkek      11 36,6 
Hizmet Yılı 

1-5 
 

 22 
 

73,3 
6-10       3 16,6 
11-15       3      10 
16-20       1 3,3 

          20 üstü       1 3,3 
Mezuniyet 

Eğitim Fakültesi 
 

     25 
 

83,3 
Fen Edebiyat Fakültesi       5 16,6 

          Y. Lisans       0  

Okul Türü 
Ortaokul 

 
     24 

 
     80 

Lise       6      20 
 

Tablo 1’e göre, matematik öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında, % 63,3’ü kadın, 
% 36,6’sı erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğretmenlerin % 3,3’ü 16–20 yıl arası hizmet süresine sahip, % 
73.3’ü 1–5 yıl arası hizmet yılına sahiptir. 1 öğretmen 16- 20 yıl arası ve yine 1 öğretmen de 20 yıl üzeri hizmet 
yapmıştır. Öğretmenlerin % 83,3’ü eğitim fakültesi mezunu iken % 16.6’sı fen edebiyat fakültesi mezunudur. Aynı 
zamanda öğretmenlerin hiçbiri yüksek lisans yapmamıştır. Katılımcıların %80‘i ortaokul öğretmeni, % 20’si de 
lise öğretmenidir.  

3 BULGULAR 

Matematik öğretmenlerinin bildiri yapmak için katıldıkları konferansa ilişkin fikirlerini ve deneyimlerini 
içeren görüş notları alınmıştır. Bu görüş notlarından edilen bulgular tablolar halinde verilmiş ve tablolara göre 
yorumlar yapılmıştır. Bulguların analizinde sonuçların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış ve 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca matematik öğretmenlerine sırasıyla “Ö1”, “Ö2”, “Ö3”,…, “Ö30”   gibi isim kodları 
verilerek bazı öğretmenlerin görüşleri de yazılmıştır. 

Tablo 2. Matematik Öğretmenlerinin Konferans Faaliyetinin Gerekliliği Hakkındaki Görüşleri 

Gereklilik Durumu f % 
Evet 30 100 
Hayır 0 0 

Tablo 2’ye göre konferans faaliyetinin kesinlikle gerekli olduğu öğretmenlerin tamamı tarafından kabul 
edilmiştir. Bu sonuç öğretmenlerin aktif katılımlarını sağlayan etkinliklere ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. 

Tablo 3. Matematik Öğretmenlerinin Konferans Faaliyeti için Yararlandıkları Kaynaklar 

Kaynaklar f % 
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Tablo 3’e göre matematik öğretmenlerinin konferans faaliyeti için yararlandıkları kaynaklar % 40 ile ilk 

sırada gelen Milli Eğitim matematik ders kitaplarıdır. Çünkü ders kitaplarında örnek etkinliklerin var olması yol 
gösterici ve uyarlayıcı olmaktadır. Diğer kaynaklardan yararlanan ya da kendi fikirlerini kullanan % 6,6 ile az 
sayıda öğretmen bulunmaktadır. Bu sonuçların nedenleri bazı öğretmen görüşlerine göre aşağıdaki gibi yansımıştır:  

Ö3: “En çok Milli Eğitim matematik ders kitabından yararlandım. Çünkü sınıf faaliyetlerimde de tercih 
ediyorum. Fakat çoğu zaman konuya göre,  ders kitaplarındaki etkinlikler yetersiz kalabliyor. Ama yine de kendi 
fikrimi kullanmam güç oluyor.” Ö8: “Genellikle yerli veya yabancı intenet sitelerini tercih ettim. Etkinlikleri daha 
sonra sınıf ortamında kullanmam gerektiği için konferans hazırlığında internet ortamındaki etkinliklerden fikir 
aldım.” Ö12:“Yüksek Lisans yaptığım için makale taraması yapmayı seçtim. Fakat matematik anlatım etkinliğimi 
oluşturmamda sınırlı katkısı oldu. Diğer kaynaklara da başvurdum. Özellikle akademik ders kitaplarından 
yararlandım.” Ö9: “Dersi sürekli etkinliklerle işlediğim için konferans bildirimdeki anlatım tekniğini kendi 
oluşturduğum etkinlik ile hazırladım. Kısmen internet kullandım.” 

Araştırmanın amacını oluşturan matematik öğretmenlerinin konferans faaliyetleri hakkındaki görüşlerinden 
elde edilen sonuçların analizi ve bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

Tablo 4. Matematik Öğretmenlerinin Konferans Faaliyetleri Hakkında Görüşleri 

Görüş Temaları f % 
Öğretmenlerin samimi, doğal bir atmosfer içinde işbirliği halinde çalışması            26 86,6 
Akademik kariyer yapma isteği oluşturması 6 20 
Bitlis ilinde öğretmenlere yönelik ilk konferans olması 29 96,6 
Mesleki bilgilerin yenilenmesini sağlaması 23 76,6 
Diğer branşlar için iyi bir örnek teşkil etmesi 25 83,3 
Matematik korkusunun yenilmesine katkı sağlaması 18 60 
Deneyimli matematikçilerle bir arada olmanın özgüven artışına neden olması 11 36.6 
Soyut ve anlaşılması zor konuları daha anlaşılır daha somut ve daha eğlenceli 
bir hale dönüştürülmesi 

22 73,3 

Kendimizi değerli ve işe yarar hissettirip bakış açılarımızı değiştirmesi 28 93,3 
Motivasyonu artırması için her yıl düzenli olarak yapılması  30   100 
Lise öğretmenlerinin ortaokul düzeyindeki öğretim tekniklerinin çoğunu ilk 
defa görmüş  olması 

6 20 

Sosyal etkinliklerin olması, yeni eğitim-öğretim yılına daha enerjik ve 
donanımlı başlanmasının sağlaması 

21 70 

Daha önce katıldığımız eğitimlerde pasif bir dinleyici iken aktif bir anlatıcı 
olma fırsatı verilmesi 

29 96,6 

Üniversite ortamında gerçekleşmesi nedeniyle akademisyen ve öğretmen 
işbirliğine katkı sağlaması 

12 40 

Yeni eğitim-öğretim yılına 30 farklı anlatım tekniği öğrenmiş olarak 
başlanması 

19 63,3 

Milli Eğitim Ders Kitapları 12 40 
Akademik Ders Kitapları 6 20 
Makaleler 2  6,6 
İnternet 8 26,6 
Kendi Fikirleri 2 6,6 
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Tablo 4’e bakıldığında, %100 değerle “motivasyonu artırması için her yıl düzenli olarak yapılması 
gerektiği”, %96,6 değerle “daha önce katıldığımız eğitimlerde pasif bir dinleyici iken aktif bir anlatıcı olma fırsatı 
verildiği”, yine 96,6 değerle “Bitlis ilinde öğretmenlere yönelik ilk konferans olması” öğretmenlerin en çok dile 
getirdikleri düşünceler olduğu görülmektedir. Tablo 4’teki görüşlere ait bazı alıntılar şöyledir:  Ö7:“Bitlis’te 
matematik öğretmenlerinin düzenlediği ilk konferans olması adına güzel bir çalışma olduğu düşünüyorum. 20 yıla 
yakın öğretmenlik hayatımda katıldığım en organizeli program olması benim için anlamlıydı. Özellikle programa 
katılan öğretmen arkadaşlarımın samimi ve doğal davranışları aramızda sıcak bir atmosferin oluşmasına katkıda 
bulundu. İyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası için bilimsel çalışmalara bir alt yapı 
oluşturacaktır. Kişinin kendi eksiklerini görmesi ve idrak etmesi açısından anlamalı bir konferans oldu.” Ö16 : “Bu 
yıl meslekte 10. yılıma başlamış bulunmaktayım. 8 yıl Konya'da çalıştım. Meslek hayatıma olumlu etki edecek bu 
kadar verimli bir çalışmaya Konya' da karşılaşmadım. Tabi ki yaptığımız sunumlarda eksik yönlerimiz vardı. İlk 
kez böyle bir topluluk karşısında sunum yapmanın verdiği tatlı heyecan bazen aksaklıklara da sebep oldu. Ama 
bütün bunlar hepimiz için deneyim oldu. 30 farklı sunumla farklı bakış açıları oluşturduk. İsmini senelerdir duyup 
hep aynı anlatımlarla karşımıza çıkan konuları "etkili ve farklı nasıl yansıtırız" sorusunun cevabını olabildiğince 
bulmaya çalıştık.” Ö19: “Bu konferansla birlikte sadece tahta ve kalem kullanmakla sınırlı kalmadan, soyut ve 
anlaşılması zor konuları daha anlaşılır daha somut ve daha eğlenceli bir hale dönüştürebilmeyi öğrendim. 
Tecrübeli öğretmenlerimizin tecrübesinden, meslekte yeni olan öğretmenlerimizin idealistliğinden ve araştırma 
isteklerinden yararlandım. Sosyal etkinliklerin olması rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağladı. Bu sebeple bir 
saniyesi dahi ziyan olmayan amaca hizmet eden bir konferans olma özelliğini yakaladı.” Ö30: “Bu konferansın 
kesinlikle devamı artık kaçınılmaz oldu. Konferanstan önce ve sonra artık aynı bakan kişiler değiliz. Konferansın 
birçok farklı açıdan bakmayı, düşünmeyi,  analiz etmeyi, yeni düşünce ve etkinlikleri sentezlemeyi sağladığını 
düşünüyorum.” Ö27: “Bu tür konferanslar öğrencilerimizin matematiği daha çok sevmesi ve öğrenebilmesi için 
kesinlikle çok gerekli. Asıl amacımız geleceğimiz olan öğrencilerimize katkı sunmak ve onları aydınlatmak olmalı. 
Konferans bizlere katkı sağladığı için; bizler de öğrencilerimiz de çok şanslı.” Ö2: “Bu bir ilkti ve son olmamalı 
ilimiz için çok faydalı olduğundan eminim. Daha da geliştirilmeli bölgesel hatta ulusal olmalı. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Konferans Faaliyetinde Sundukları Anlatım Tekniklerini Kullanma Durumları 

Anlatım Tekniklerini Kullanma Durumları f % 
Evet 24 80 
Hayır 6 20 

Tablo 5’te görüldüğü üzere anlatım tekniklerini kullandığını ifade eden en yüksek frekans ile % 80 
matematik öğretmeni bulunmaktadır. Kullanmadığını ifade eden öğretmen frekansı ise %20’dir. Dolayısıyla 
matematik öğretmenlerinin büyük bir kısmının anlatım tekniklerini kullandığı görülmektedir. Anlatım tekniklerini 
kullanan 24 öğretmen ortaokulda çalışmaktadır. Kullanmadığını ifade eden 6 lise öğretmeni derslerini öğrencilerin 
yaşlarına uygun olmadığından ve konuları zamanında yetiştirememe nedenlerinden dolayı düz anlatımla ve soyut 
işlemektedir. Matematik öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları ve kullanacakları bu anlatım tekniklerini 
örneklemek amacıyla bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir:  

Ö21: “Her konu için imkanlar dahilinde elde edilebilecek malzeme ve materyalleri kullanarak anlatım biçimi 
oluşturuyorum. Çünkü öğrencilerimi aktif bir oyun içine koyarak konuyu daha iyi anlamaları ve unutmamalarını 
sağlıyorum.” Ö6: “Lise 1’den son sınıf öğrencilerine kadar üniversiteye hazırlık programı yoğun olduğundan fazla 
etkinliklere yer veremiyorum. Ama günlük hayatta karşılaşılan örnekler veriyorum. Çoğu zaman düz anlatım 
dışında farklı bir anlatım tekniği kullanmıyorum. Zaten konferans bildirimde de kalem ve tahta kullanarak düz 
anlatım tekniğini uyguladım.” Ö11: “Bu konferansa kadar lise öğretmeni olduğum için her zaman düz anlatım 
tekniğini kullanırdım. Fakat konferansın ilk günü ortaokul öğretmenlerinin etkinlik dolu anlatım tekniklerini 
görünce o akşam prezi ile trigonometri hazırladım. Yani bir bilgisayar program kullanarak ilk kez bir anlatım 
gerçekleştirdim. Bu yolu sınıfta da kullanacağım.”Ö10: “Düz anlatım dışında anlatım tekniği kullanmak öğrenci 
yaşı ve zaman açısından sıkıntılı, özellikle 9. sınıflarda öğrenci yaşı uygun ama konu yoğunluğu oldukça fazla 
olduğundan program yetişmiyor.” 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 424 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Tablo 6. Matematik Öğretmenlerinin Konferans Faaliyetine Tekrar Katılmak İsteme Durumu 

İsteme Durumu F % Daha Önceki Konferans Faaliyet Sayısı 
İstiyorum 30 100 İlk Kez Katılım 

İstemiyorum 0 0  

Bu konferansa katılan öğretmenlerin hepsi de tekrar böyle bir konferans yapılmasını istemektedirler. Çünkü 
ilk kez böyle bir etkinlikte aktif rol almışlardır. Bu da onlara ciddi kazanımlar sağlamıştır. Aşağıda verilen bazı 
öğretmen görüşlerine göre: 

Ö1: “Bitlis’te matematik öğretmenleri için düzenlenen ilk konferans olması adına çok güzel bir çalışma 
olduğu düşünüyorum. 20 yıllık öğretmenlik hayatımda katıldığım en organizeli program olması benim için çok 
anlamlıydı. Ama bundan sonra ki çalışmalar için iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak 
konferanslar için daha bilimsel ve profesyonelce sunumlara bir alt yapı oluşturacaktır. Bu fırsatı görüp daha derin 
ve donanımlı bir çalışmaya her arkadaşın başlayacağını umut ediyorum. Bir sonraki buluşmalar için ve diğer 
branşlar için güzel bir örnek teşkil edeceğini umut ediyorum.” Ö7: “Güzel bir deneyimdi. İlkti, ama son olmamasını 
isterim. İlklere öncü oluruz belki. Bize katkı sağladığı gibi sonrakilere de sağlaması dileğiyle. Çünkü matematik 
üzerine çalışma yapan kişiler ve düzenlenen konferanslar çok değerlidir.” Ö29: “Bu konferansın kesinlikle devamı 
artık kaçınılmaz bir hal aldı. Konferanstan önce ve sonrası aynı bakan kişiler değiliz artık.” 

SONUÇ 

Nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi, nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesine bağlıdır. Bunun için 
öğretmenlerin eğitimlerine yönelik birçok çalışma vardır. Bunlardan en yaygın olanı hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimlerdir. Tüm bu eğitimler öğretmenin ihtiyacı olan konu belirlendikten sonra uzmanlar tarafından 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu eğitimler esnasında öğretmenler pasif dinleyici konumundadır. Bu da öğretmenler 
için sıkıcı, tekrarı istenmeyen ve kalıcı öğrenmelerin olmadığı eğitim anlayışıdır. Bu nedenle söz konusu eğitim 
anlayışındaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu araştırma, Bitlis ilinde bir ilk olarak 
yapılan “I. Bitlis Matematik Öğretmenleri ve Anlatım Teknikleri Konferansı” nda sunum yapan matematik 
öğretmenlerinin görüşlerine yer vermiştir. Bu görüşlere göre konferans etkinliğini yüksek frekanslarla eğitim 
fakültesi mezunu olan, 1-5 yıl arası hizmet süresine sahip, ortaokulda çalışan kadın öğretmenler oluşturmuştur. Bu 
öğretmenler bu tür etkinliklere her anlamda özellikle gelişim için ihtiyaç duyduklarını ve bu tür etkinliklerin sürekli 
tekrarlanması gerektiğini vurgulamışlardır. Matematik öğretmenlerin çoğu katıldıkları bu konferansta sunulan 
anlatım tekniklerini derslerinde zaten kullandıklarını ve daima kullanacaklarını da bildirmişlerdir. Yine konferansta 
sunum yapan tüm öğretmenlerin açık görüşlerine tablo 4’te yer verilmiştir. Bu görüşlere ait frekanslar ve yüzde 
değerleri elde edilmiştir. 
Nitelikli matematik öğretmeni olabilmek için öğretmene aktif bir rol verilerek nitelikli öğretmen vasfını kendisi 
oluşturmalıdır. Bu imkanların bir yolu da üniversitelerde akademisyenler için yapılan konferans, sempozyum ve 
panel gibi akademik etkinliklerin, düzenli olarak gerek bölgesel gerek ulusal ve hatta uluslararası bir çerçevede 
uygulanıp yaygınlaştırılmasıdır. Bu çalışma sonucuna göre şu öneriler dikkate alınmalıdır: Matematik konferansına 
yönelik çalışmalar çeşitlendirilmeli ve hatta arttırılmalıdır. Bu tür konferans etkinliklerine katılım özendirilmelidir. 
Bunun için konferanslar, sosyal etkinlikler de içermelidir. Konferansın içeriği zenginleştirilmeli ve her etkinlik 
sonrası öğretmenlerin görüşleri alınmalıdır. Konferanslar tatil döneminde olmamalı, eğitim-öğretim döneminin 
başında olmalıdır. En önemlisi de üniversitelerle sürekli işbirliği içinde olunmalıdır. 
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ABSTRACT 

Drones have been increasingly involved in almost all fields. Everyday a new use of drones is being developed to 
simplify our lives. This incursion by drones not only improves our lives but also poses considerable threats. The 
ever-increasing capabilities of drones are both promising and worrying at once. This paper investigates the use of 
electromagnetic launchers to eliminate the drones should the drones mean harm. Different types of electromagnetic 
launchers have been studied for missile and space defense systems for years. Airborne threats of drones are 
characterized in this paper and a new method of elimination is proposed. This paper will discuss the use of 
electromagnetic launchers to terminate the drone menace.  
 
Keywords: Electromagnetic Launchers, Drones, Airborne Intrusions 

INTRODUCTION 

Kristian Birkeland was one of the first inventors who developed an electromagnetically actuated utility. 
Norwegian physicist, by the support from the University of Kristiana (nowadays known as the University of Oslo) 
and the Norwegian government, had developed an electromagnetic gun. He has filed several patents between 1901 
and 1903 on the idea, and constructed a working prototype. [1] Even though Birkeland was the first one to prototype 
the modern-like “electromagnetic gun”, several electromagnetically actuated candidates could be found in the 
scientific papers between 1800s to 1900s. In a paper [2] which is published in 1845, the phrase “magnetic gun” 
was first mentioned. Most significant progress were made by French scientists Fauchon-Villeplee around 1916. 
His research was cited several times by the successors. However, when the World War I was over, his research 
was laid over. Villeplee has developed a 2-meter rail gun and experimented it with dynamo that delivers 600A at 
60V. This experiment resulted in breaching an 80-mm thick wood from a 25 meters distance which was considered 
successful. German Scientist Dr. Joachim Hänsler led Germany’s electromagnetic research along with other 
engineers. Even though many noteworthy projects were investigated and developed, the ultimate velocity and 
energy goals had not been met before the World War II ended. Hänsler and German team had started with coil gun 
approach but left after several months. They pursued the development process with rail gun separating the problem 
into two parts as the launcher and the power supply. In Hänsler’s case, power rating and voltage levels were 
relatively higher with the advancements in the technology [3].  
 Starting from the 1960s, United States had accelerated their investments into electromagnetic launchers. In 
the beginning of 1980s, Sandia National Laboratories was the focal point of electromagnetic launchers’ 
development. Sandia Lab electromagnetic launcher division has focused on developing the power hardware and 
usability of electromagnetic launchers on multiple missions. Sandia Lab had developed coil gun technology for 
both low and high-speed applications.  In 1990 the research team succeeded in accelerating a 5 kg, 140 mm diameter 
projectile to 335 m/s in a 6-stage system. In 1993, they reached 1 km/s speeds with 237 g, 50 mm diameter projectile 
in a 35-stage system. [4] 
 Nowadays, several countries had developed rail and coil guns in which their projectiles reach Mach 3-5. 
With the advancements in the material and manufacturing technologies, electromagnetic launchers are soon to be 
integrated in more places.  
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2. PROBLEM DESCRIPTION 

Unmanned Aerial Vehicles (UAV) have been increasingly involved in variety of usage ranging 
from civilian applications such as journalism, transportation, recreational uses to military operations such 
as surveillance, border control, law enforcement, and many more. In the last couple of years, we have 
seen the increasing UAV news about the advancement in their contribution in situational awareness and 
research in civilian uses. [10] Nowadays a far broader range of drones are being used for disruptive 
purposes than high-end military-grade ones. At least 30 countries either operate or developed armed 
drones where 90 nations and non-state groups are known to operate them. Simple drones carrying 
explosives, chemical or biological agents will increasingly be in the reach of any part of the world. As 
drones become progressively accessible and affordable, it will be mandatory to comprehend their 
capabilities and potential impact on military operations and international security [11]. Ease of access to 
drones and their flexibility for hostile action forces us to take countermeasures for unauthorized drone 
intrusion. In this paper, a new approach of countermeasure against drone incursion is discussed. The 
advantages and disadvantages of eliminating hostile drones with electromagnetic launchers will be 
analyzed.  

 
 

3. TYPES OF ELECTROMAGNETIC LAUNCHERS 

 

Electromagnetic theory describes how electromagnetically activated launchers work. When a projectile is 
subjected to a changing or moving electromagnetic field, it tends to follow it. This tendency creates the movement. 
Aforementioned movement depends on the speed of the change or displacement of the field in the given time 
period. Hence, projectiles theoretically could reach high velocities. Electromagnetic launchers are classified under 
two main groups. First one is Rail and the other one is Coil guns. Coil guns are categorized with respect to their 
actuation principles.  They can be examined in 3 categories. Inductance, Pulse Wave and Synchronized Coil guns.  

3.1. RAIL GUNS 

 Railgun actuation principle is explained with the Lorentz force. Force is applied on a current carrying 
conductor in a magnetic field [5]. Railguns are made of 2 rails and a projectile between the rail to complete the 
circuit. Once the rails are energized, a magnetic field is created and the current running through the projectile 
generates a force that accelerate the armature. This basic principle is visualized in Figure 1. 
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Figure 1 Rail Gun Structure [5] 

 
Here, the magnetic fields created by the inflow and the outflow current and the current running on the armature 
generates the force in z direction according to the Lorentz Force Law. Equation for the force is given as; 
 

𝐹𝐹 =
1
2
𝐼𝐼2
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.1) 

 

Where; 

F: Force generated on the armature (N) 

I: Current running through the rails (A) 

L: Inductance of the rails (H) 

z: Displacement 

 

3.2. COIL GUNS 

 

The working principle of coil guns and the railguns is almost the same. Coil guns require less current, they are 
faster in projectile speeds and more efficient in converting electrical to kinetic energy. Actuation force relies on 
the change of mutual inductance of two conductors with respect to their position. [5] 

 

𝐹𝐹 = 𝐼𝐼1𝐼𝐼2
𝑑𝑑𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑥𝑥

(3.2) 
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F: Force between conductors (N) 

𝐼𝐼1: Current of the first conductor (A) 

𝐼𝐼2: Current of the second conductor (A) 

M: Mutual Inductance of the coils (H) 

 
A basic coil gun’s equivalent circuit is shown in the figure below. 

 

 
Figure 2 Coil Gun Basic Structure 

 
3.2.1. RELUCTANCE COIL GUNS 

 

Reluctance coil guns have the same working principle as the reluctance motor. [6] A ferromagnetic projectile is 
moved through non-permanent magnetic coils and the movement is created with magnetic reluctance. Flowing 
current in the windings creates a magnetic field around the coil. Thus, electromagnetic energy is stored around the 
coils. This electromagnetic energy actuates the projectile in proportion with its reluctance. Reluctance in general 
form is given as follows; 

 

ℜ =
𝑙𝑙

𝜇𝜇𝑑𝑑𝜇𝜇𝐶𝐶𝐴𝐴
(3.2.1.1)  

 

𝑙𝑙 =length of the magnetic path 

𝜇𝜇𝑑𝑑=Relative permeability 

𝜇𝜇𝐶𝐶=Permeability of space 
A= Area crossed by magnetic flux 
 
In reluctance coil gun case, projectile goes through the coil. Once it’s in the centre of the coil, the area that magnetic 
lines passing is the surface area of the projectile. All of the reluctance will be seen in the gap between the coil and 
the projectile. Magnetic path crossest the gap between the coil and the projectile twice. Hence length of the 
magnetic path will be two times the width of the gap. If we assume the projectile length to be p and its diameter d 
[7]. 
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ℜ =
4𝑔𝑔
𝜇𝜇𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.2.1.2) 

 

𝑔𝑔 =gap 

𝜇𝜇𝑑𝑑=Relative permeability, 1 for air 

𝜇𝜇𝐶𝐶=Permeability of space 
d= diameter of the projectile 
p= length of the projectile 
 

The projectile tends to move to the centre of the coil where the reluctance is minimum. Classic 
electromagnetic theory adequate to derive the equation of force that is exerted to the projectile [6]. 

 

∆𝑊𝑊 =
1
2

� (
𝐸𝐸.∆𝑥𝑥

𝜇𝜇 − 𝜇𝜇𝐶𝐶)𝐻𝐻2𝑑𝑑𝑉𝑉 (3.2.1.3) 

 
Force on the projectile can be expressed by; 
 

𝐹𝐹 =
∆𝑊𝑊
∆𝑥𝑥

≈
1
2
𝜒𝜒𝑚𝑚𝜇𝜇𝐶𝐶 �

𝑁𝑁𝐼𝐼
𝑙𝑙
�
2

𝐴𝐴 (3.2.1.4) 

 
H=Magnetic Field Density 
V= Voltage 

𝜒𝜒 = 𝜇𝜇
𝜇𝜇𝐶𝐶� − 1 = Susceptibility 

NI=Magnetomotive Force  
3.2.2. SYNCHRONOUS COIL GUN 

 

Synchronous coils guns’ (also known as brush-commutated) most important difference is the brush that is used to 
transfer the current to projectile coil. The basic principle is same as brushed motors. This type of coil guns are not 
considered to be a good alternative since there is friction and limitations on the brush that is used to transfer the 
current. 
 
 

3.2.3. PULSE WAVE COIL GUN 
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Pulse wave coil guns is an extension of synchronous coil guns. [8] Pulse wave coil guns have a similar structure as 
brush-commutated coil guns. The coils around the barrel are connected in series forming a single helical coil. The 
coils are ignited using a high frequency power supply or discharging of capacitors in a sequence. This type of coil 
guns is not preferred since the current is transferred through a brush and control of the sequential discharge is 
challenging. A basic schematic a sequentially discharging pulse power supplies circuit is shown in Figure 3.  

 

 
Figure 3 Basic pulse power supply circuit [15] 

 

4. CANDIDATE LAUNCHERS 

 
Drones are major problem when they are hostile. Despite the danger, they are commercially available, cheap, 

simple to fly and hard to detect. Many defense initiatives are working on techniques to eliminate or minimize the 
jeopardy. Foe parties could use any type of drone to strike, carry missiles or suicide attacks. They are precisely 
guided weapons when equipped with explosive warheads [12]. Trying to shooting down a hostile drone is the most 
direct way to handling an intrusion. Regardless being fast and agile, most of the drones are small targets to burst 
bullet in the sky. Shooting them down requires a lot of expensive ammunition to be fired which creates the risk of 
collateral damage. Once a hostile drone is spotted in down town city, odds are limited to bursting a lot of bullets at 
it. At the time of war, firing to a target may unveil the position of shooter which invites a counter fire. To overcome 
this vulnerability, laser weapons are being developed. Lasers could avoid collateral damage problem with accurate 
targeting and power control on the other hand they are limited in power consumption and disrupted by dust or fog. 
[9] There are other candidates for solution such as Tokyo Metropolitan Police fitted a drone with a 2x3 m net that 
is used to entangle and control hostile drones. French Police has demonstrated a similar system in Paris too but the 
most innovative and low-tech approach is made by the Dutch National Police. They trained birds of prey to take 
out the drones on air. [13] 

 
Multi-mission hemispheric radars are the system of choice for integrated tactile defense systems for guns, 

missiles, directed energy (laser) or other methods. When this type of radars is equipped with electro-optical/infrared 
sensors and radio frequency jammers they are an alternative for inhibiting small drones. Even though there are 
smaller scale alternatives, these systems are better for fixed stations. Another drone prevention tool is fast scanning 
Electro-Optical image processing gun like utilities. These mobile devices cover small area with less altitude with 
respected to hemispheric radars which covers above 30 meters. The unfavorable part of this mobile EO scanner is 
their scanning is limited to and not fast enough to cover whole vicinity [12]. 
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Radar or Electro-optical either type uses jamming, or misguiding methods to prevent hostile drone intrusion. 
Electromagnetic launchers are a great candidate for eliminating the thread. Electromagnetic launchers don’t use a 
propellant to fire, which greatly increases the on-board safety and ease of logistics. Organization of data into a 
defense of UAV threats yielded a five-layer structure. These layers are named from outer circle to inner as 
Prevention, Deterrence, Denial, Detection and Interruption or Destruction [14].  

 
 

 
Figure 4 UAV Defense Model [14] 

 
 Electromagnetic launchers with their extended projectile velocity and range, enlarges the defense models 
circle and be a unique candidate. Their accuracy and conventional low-cost rounds strengthens the suitability as a 
nominee. Meanwhile electromagnetic launchers have a low signature launch with no smoke, flash, sound or 
infrared emission [15]. This eliminates the risk of counter fire.  
 
 Types of electromagnetic launchers are elaborately discussed in section 3. Inductance coil gun is a more 
suitable option for drone downing. Construction of coil gun is relatively leaner and easier than rail guns. Induction 
coil guns have no commutating contact hence there is no arc or muzzle flare.  Inductance coil guns could be 
powered by various types of power supplies. Selection of the power supply is not limited as in the pulse wave coil 
guns. More over the projectiles design is also not limited as in the rail gun. Different shape and geometries could 
be used. Rail guns launching speeds are theoretically limited where in induction coil guns launching speed could 
be increased adjoining more coil stages [5]. Considering the comparison made above, inductance coil gun launchers 
are a good alternative to avoid hostile drones in an extended range.  

5. CONCLUSION 

 As Proliferation of use of drones will increase, hostile intentioned use will also increase. In this article, a 
different tool of intervening of intruder drones is analyzed. Unmanned vehicles are getting more popular to take 
over humans in applications where it’s too dangerous or not possible to human body. As this technology keep 
advancing in second generation drones which are stealth, fast and covert, eliminating them from a far distance with 
high accuracy will be more important. Electromagnetic launchers are designed to increase range and muzzle 
velocity where firearms can’t reach. Furthermore, they are planned shoot ballistic missiles in the rising phase. 
Induction coil gun is one of the most suitable candidates to prevent drone intrusion. Their flexibility in ammunition, 
speed and range makes them a flexible choice. On the other hand, their power supply and the actual power required 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 433 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

for the operation is high. Hence, at this technology level they are more suitable on fixed stations or on ships than 
carrying them mobile. Another discussion point is the tracking of the drones. In the subsection 2, alternative 
methods of preventing hostile UAVs were discussed. In hemispheric radar or Electro Optical imaging, drones are 
tagged and tracked. A similar system must be integrated to induction coil gun. Nevertheless, when we think about 
downing alternatives of drones, especially in military operations, preventing a hostile drone from a far distance is 
the compulsory choice. The only alternative that could reach electromagnetic guns’ range is laser, which is affected 
by the environment conditions such as dust and fog. Most important difference of inductance coil gun from the 
alternatives is it is almost impossible to take countermeasures for its attack. Consequently induction coil gun is a 
promising alternative of long range aerial intrusion avoidance.   
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Introduction: Pesticides are toxic substances released into the environment in potentially large quantities that can 

cause adverse effects on human and wildlife populations. OP pesticides are used as an alternative in place of to 

permanent, more bioaccumulative organochlorine pesticides. Diazinon is an organophosphate (OP) insecticide. 

Studies have shown that this pesticide is highly toxic to fish. Diazinon's 96 hour LC50 value was reported between 

0.8 mg/L (Poecilia reticulata) and 8 mg / L (Brachydanio rerio) in different fish species. The LC50 value for 

diazinon Oreochromis niloticus was found to be 2.8 mg / L. According to this value Diazinon is quite toxic to O. 

nilotucus. O. niloticus is used as indicator organisms to study the biological effects of pollutants in the aquatic 

environment. In fish, the liver is the main organ for the biotransformation of organic pollutants and the excretion 

of harmful metals. In addition, lipid components are very susceptible to stress factors and environmental changes. 

Therefore, in the present study, it was aimed to determine the changes that can occur in the fatty acids in the total 

lipid fraction of the liver tissue of O. niloticus exposed to the sublethal concentration of diazinon.  

Materials and Methods: The fish were provided from the pools of the Faculty of Fisheries of Çukurova 

University. Test groups were designated as diazinon exposure, acetone control and control groups. The diazinon 

concentration was prepared by dissolving in acetone and taking into account  one-tenth of the LC50 values (0.28 

mg/L diazinon). In order to determine the changes that would occur in fatty acids, three fish were removed at the 

end of the 7th, 14th and 21st days of each of the experimental groups. Liver tissues from the sacrificed fish were 

homogenized in chloroform / methanol (2:1, v/v) solution. After, the fatty acids in the total lipids were converted 

to fatty acid methyl esters. A gas chromatograph with an FID detector was used for the analysis of fatty acid methyl 

esters. 

Results and discussion: The most important fatty acids in the total lipid in the liver tissue of the control fish were 

C16: 0, C18: 0, C18: 1, C18: 2n-6 and C22: 6n-3. On days 7, 14 and 21, irregular increases and decreases were 

recorded. The results were statistically meaningful at P <0.05 level. In this study, the toxicity of diazinon on the 

liver total lipid fatty acids of the Oreochormis niloticus was shown. In fresh water, even in small concentrations, 

the presence of diazinon may cause harmful effects on fish physiology and potentially impair survival in the natural 
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environment. Therefore, control measures should be taken to prevent possible contamination of the water 

environment by such toxic pest insecticide.  
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 ÖZET 

Teknolojik gelişmeler ışığında, özellikle son senelerde mekanik sistemlerde de milimetre altı hassasiyette 
mesafe ölçümü önemli bir hale gelmiştir. Elbette bu yüksek hassasiyetli ölçümleri yapabilmek için hassas pozisyon 
sensörlerine gereksinim duyulmuş ve bunlar üzerindeki çalışmalar artmıştır. Halihazırda kullanılan sensörlerden 
bazıları; kapasitif, rezistif ve endüktif sensörlerdir. Bu sensörler analog sensör oldukları için yüksek çözünürlük 
istenen alanlarda tercih edilmektedir. Rezistif sensörlerde temas olduğu için kullanım süresi açısından az tercih 
edilse de efektif bir çözüm sunmaktadır. Kapasitif ve endüktif sensör gruplarında temas olmadığı için aşınma da 
gerçekleşmez ve bu yüzden kullanım ömürleri uzundur. Ancak kapasitif sensörler kir, toz ve sıcaklık gibi dış 
etkenlerden etkilenmektedir. Endüktif sensörler de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bu sensörler LVDT ve RVDT 
sensörüdür. LVDT endüktans transferi sağlayarak çalışan bir sensördür. Diğer gruplardaki gibi analog bir sensör 
olup, arkasındaki elektronik ve sensörün çözünürlüğe etki eden parametreleri ne kadar iyi dizayn edilmiş ise 
çözünürlüğü de o kadar iyidir. Çözünürlüğe etki eden özelliklerden biri de sensörün yapımında kullanılan bakır 
tellerin çapı, sarım sayısı ve aralarındaki boşluk miktarlarıdır. Bu çalışmada bu özelliklerin sensörün 
çözünürlüğüne nasıl etki edeceği ve optimum parametrelerin ne olacağı gösterilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: LVDT, analog mesafe sensörü, doğru ve hassas mesafe ölçümü, yüksek çözünürlük 

 
The Effect of Number of Coils and Diameter of Copper Wire on Output 

Signal of LVDT 

 ABSTRACT 

In the light of technological improvements, for the last decade, sub-millimeter displacement measurements 
have become important in dynamic mechanical systems. The engineers need accurate and precise displacement 
sensors, to make these high resolution displacement measurement. Three types of analog sensors, which are 
resistive, capacitive and inductive, are currently used. These sensors are preferred in the area, where high resolution 
is required, because of being analog. Resistive sensor provide an effective solution, but they are not preferred in 
the applications which are required long working life, because they have wear and tear problem. There are no 
contact in capacitive and inductive sensors, thus they are preferred in the area which is required long work life. 
However, capacitive sensors are very sensitive to dust, dirt and temperature changings. Therefore, inductive sensors 
are preferred in industry. The inductive displacement sensors are divided into two which are LVDT and RVDT. 
The LVDT works based on inductance transfer. As same as the other analog displacement sensor groups, the good 
design in the electronic elements and the parameters which effect the resolution, brings a high resolution. One of 
the parameter which effects the resolution is the specifications of the copper windings; diameter, number of winding 
and distance between the windings. In this work, how the resolution is effected from these specifications and the 
optimum parameter selection is discussed. 
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GİRİŞ 

Sistem kontrolü mühendislik alanında büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle 21’inci yüzyıl başında 
sistemler akıllı hale gelmeye başlamış ve kullanıcılara sistemin durumunu bildirmeye başlamıştır. Hareketli bir 
sistemin birçok değişkeni vardır ve bunlardan biri de pozisyondur. Elektronik parçaların üretiminde mikro ve nano 
ölçüm sistemleri daha önce kullanılmaya başlamış olsa da dinamik mekanik sistemler için de bu boyutta ölçümler 
günümüzde gerekli hale gelmiştir. Örnek olarak, motor optimizasyonu otomotivde önemlidir ve bunun için aracın 
motorundaki dinamik parçalarının anlık olarak pozisyonunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun bilinmesiyle 
aracın yakıt tüketimi ve verimliliği arttırılabilmektedir. Buna ek olarak seri üretimde de hassas pozisyon belirleme 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu tarz sistemlerde sensörler geri besleme olarak kullanıldığı gibi literatürde aktüatör 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Deplasman sensörleri temaslı ve temassız olmak üzere temelde ikiye ayrılırlar. Temassız olanlar ultrasonik, 
lazer ve kızılötesi deplasman sensörleridir. Bu sensörlerin bazı dezavantajları vardır. Mesela ultrasonik sensörler 
büyüktür, çevre koşullarından fazla etkilenirler ve çözünürlükleri iyi değildir. Kızılötesi sensörler de çevre 
şartlarından çok fazla etkilenirler. Kiraz ve ark. 2015’teki çalışmalarında, sıcaklık değişiminin kızılötesi mesafe 
sensörünün çıkış sinyali üzerindeki etkilerini göstermişlerdir ve kızılötesi sensörlerin sıcaklık değişiminden çok 
fazla etkilendiğini gözlemlemişlerdir.[1] Lazer sensörlerin çözünürlükleri her ne kadar yüksek olsa da kapladıkları 
alan fazla olduğu ve pahalı oldukları için tercih edilmezler. 

Temassız sensörler ise kendi aralarında değişken dirençli, değişken kapasitanslı ve değişken endüktanslı 
olmak üzere üçe ayrılırlar. Bu sensörler analog oldukları için teoride sonsuz çözünürlüğe sahiplerdir. Çözünürlüğü 
etkileyen faktör ise çıkış sinyalini işleyen elektronik devrenin çözünürlüğüdür. Değişken dirençli deplasman 
sensörü potansiyometre gibi çalışır. Sensörde çalışma prensibinden kaynaklı aşınma meydana geldiği için çalışma 
ömrü diğer iki tipten daha azdır. Değişken kapasitanslı sensörler ise yük dolum ve boşaltım şeklinde çalışır. Şekil 
olarak değişken endüktanslı sensörlere benzeseler de çalışma prensipleri farklıdır. Bu sensörler kir toz gibi çevre 
şartlarından çok fazla etkilenirler. Son olarak değişken endüktanslı deplasman sensörleri ise hareket şekline göre 
LVDT ve RVDT olarak ikiye ayrılırlar. Bu sensörler ortam şartlarından çok fazla etkilenmezler ve diğerleri gibi 
analog oldukları için sonsuz çözünürlüğe sahiptirler. Bu yüzden geniş bir alanda kullanımları mevcuttur. 

Suresh ve Ramu 2012 senesinde yaptıkları çalışmada LVDT sensörünü gerçek zamanlı pozisyon tespitinde 
kullanmışlardır. Çalışmalarında ticari LVDTler ile kendilerinin ürettiği LVDT’yi karşılaştırmışlardır. Normal 
LVDTlerde nüvenin yön bilgisi LVDT’nin çıkış sarımları arasındaki faz farkına göre belirlenmektedir. Fakat 
çalışma esnasında ürettikleri LVDT yön bilgisini çıkış sinyalinin pozitif veya negatif işaretine göre 
belirlemektedir.[2] Blejan ve ark., 2016 yılında akıllı pozisyon ve hız tespiti hakkında çıkarttıkları yayında LVDT 
kullanmışlardır. Yaptıkları sensörü vagonların hidrolik sistemlerine entegre etmişlerdir.[3] Cheng-Wei Pei 2015 
yılında yaptığı çalışmada ise LVDT çıkış sinyalinin analog bir devre ile işlenmesi üzerinde durmuştur. LVDT çıkış 
sinyali genel olarak demodülasyon metoduyla yapıolmaktadır. Ancak Cheng-Wei Pei bu metot yerine RMS-DC 
dönüşümünü yapmış ve geçerli sonuçlar elde etmiştir.[4] 2006 senesinde Drumea ve ark. ise LVDT çıkış sinyalinin 
tek bir çip ile işlenmesi konusunda çalışmışlardır. Yaptıkları çalışmada MSP430F149 mikrodenetleyicisini 
kullanmışlardır. LVDT kendi üretimleri olup 3Vp-p, 5kHz kare sinyal ile beslenmiştir ve çıkan sinyal 16bit 
çözünürlük ile başarıyla işlenmiştir.[5] Korkmaz, H. ve Can, B. 2003 senesinde LVDT’yi metal genleşmesinin 
tespitinde kullanmışlardır. Fırın 600 oC sıcaklığa çoıktığı bilinmektedir ve sensörün çalışacağı ortam da sıcak 
olacağı ve küçük mesafeler ölçüleceği için LVDT’yi tercih etmişlerdir.[6] Masi ve ark. 2014 yılında radyasyondan 
etkilenmeyen LVDT sinyal işleme modülü üzerinde çalışmalarını yayınlamışlardır. Çalışma radyasyon içeren bir 
ortamda olduğu doğru ölçüm sisteminin kullanılması mühimdir. LVDT bu tarz çevresel şartlarda da çalışabildiği 
için sensör olarak o seçilmiştir. Önemli olan taraf ise; sinyal işleme modülünün radyasyondan uzak olmasıdır. Bu 
çalışmada çıkış sinyalini işlemek için FPGA içine gömülü sine-fit algoritması kullanılmıştır ve uzakta olan 
sensörden gelen ve bilgi içeren sinyalin en az hatayla işlenmesi sağlanmıştır.[7]  

Bu çalışmada ise LVDT üzerindeki bakır sarmalların sarım sayısının ve bakır telin çapının LVDT çıkış 
sinyaline ve çözünürlüğüne etkileri araştırılmış olup en iyi sonucun hangi parametreler olduğu gösterilmiştir. 
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LVDT (LINEAR VARIABLE DISPLACEMENT TRANSDUCER) 

LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) deplasman ölçümü için kullanılan analog bir sensördür. 
Sensör temelde dış kabuk, bakır sarmallar, iç kabuk ve ferromanyetik nüve olarak dört parçadan oluşur. Şekil 1’de 
LVDT’nin kesiti gösterilmiştir. 

 
Şekil 1: LVDT kesiti [8] 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere LVDT’de 3 adet bakır sarmal mevcuttur. Bunlardan alternatif akımla beslenen 
sarmal birincil, voltaj çıktısı alınan sarmallar ise ikincil sarmallar olarak adlandırılır. Mavi renkle gösterilmiş ve 
sensörün merkezinde kalan parça ise ferromanyetik nüvedir. Bakır sarmallar ile nüve arasında kalan kısım iç kabuk, 
bakır sarmalları çevreden izole eden kısım ise dış kabuktur. İç kabuk genelde termoplastik gibi malzemelerden 
yapılmaktadır. Bunun sebebi manyetik alan çizgilerini ferromanyetik nüveye en az kayıpla ulaştırmaktır. Fakat dış 
kabuk, iç kabuğun aksine, demir türevlerinden oluşmaktadır. Bunun sebebi ise dışarıdan gelen manyetik alan 
çizgilerinin sensöre ulaşmasını önlemektir. 

LVDT depişken endüktanslı bir sensördür ve çalışma prensibi de bu şekildedir. Yani birincil sarmala 
uygulanan alternatif akım bir manyetik alanın oluşmasına sebep olur. Oluşan manyetik alan çizgileri nüve ile 
taşınır. Nüvenin hareketi ile manyetik alan ikincil sarmallarda bir akım endükler ve ikincil sarmallarda bir voltaj 
oluşmasını sağlar. Nüvenin herhangi bir hareketi ile çıkış voltajı lineer olarak değişir. Bu voltaj değişimi gerekli 
sinyal işleme metotlarıyla işlendikten sonra deplasman değişimi çıktısı olarak kullanıcıya gönderilir. 

LVDT’nin yaygın olarak hassas pozisyon ölçümünde kullanılmasının sebebi hem üretiminin düşük maliyette 
olması hem de avantajlarının dezavantajlarına göre önemli derecede fazla olmasıdır. Tablo 1’de LVDT’nin 
avantajları ve dezavantajları gösterilmektedir. 

Tablo 1. LVDT’nin Avantaj dezavantaj karşılaştırması 
Avantajları Dezavantajları 

Sonsuz çözünürlük Manyetik alana karşı hassasiyet 
Sürtünmesiz operasyon Birincil sarmala uygulanan yüksek voltajın çıkış 

sinyalinde bozulmaya yol açması 
Hızlı dinamik yanıt  
Kesin çıktı  
Tek eksen hassasiyeti  
Düşük güç tüketimi  
Çevre koşullarından minimum etkilenme  

 
LVDT’nin Çıkış Sinyalini Etkileyen Parametreler 

LVDT sensörünün çıkış sinyalini etkileyen birçok parametre vardır. Drumea ve ark. 2006 yılında yaptıkları 
çalışmada bu parametrelerin birbiriyle olan ilişkileri gösterilmiştir.[5]  

 

𝑑𝑑 = 𝑁𝑁2
𝑙𝑙𝑚𝑚

𝜇𝜇0𝜇𝜇𝑟𝑟𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓
+2𝛿𝛿0∓𝑥𝑥0𝜇𝜇0𝑆𝑆𝑎𝑎

                                                                                                           (1) 
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Denklem (1)’de; N bakır telin sarım sayısını, lm manyetik devre uzunluğunu, 𝜇𝜇0 ve 𝜇𝜇𝑑𝑑 sırasıyla havanın ve 
nüvenin manyetik geçirgenliğini, 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 ve 𝑆𝑆𝑎𝑎 manyetik alan etkisindeki alanlar, 𝛿𝛿0 hava boşluğu mesafesi ve 𝑥𝑥0 
diyafram kaçıklığıdır. 

DENEYLER VE SONUÇLARIN ANALIZI 

 
Şekil 2: Deney sisteminin şematik gösterimi 

 
Hazırlanan deney düzeneğinin şematiği Şekil 2’de gösterilmiştir. Deney esnasında kumpas ve sensör yere 

sabitlenmiştir ve kumpasın kılıç kısmıyla nüve birbirine yapışık durumdadır. Deney düzeneğinin sabit 
parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2. Sabit deney parametreleri 
İç kabuk dış çap 3.40mm 

İç kabuk malzemesi Plastik 
Nüve dış çap 2.50mm 

Nüve malzemesi Yumuşak demir 
Birincil sarım besleme frekansı 17kHz 
Birincil sarım besleme voltajı 4Vp-p 

Kumpas çözünürlüğü 0.01mm 
Ölçülen mesafe 10.00mm 

 
 

Tablo 3. Deneyler 

Deney 
No. 

Birincil 
sarım sayısı 

İkincil 
sarım 
sayısı 

Birincil sarım tel 
çapı(mm) 

İkincil sarım tel 
çapı(mm) 

Maksimum 
akım(mA) 

1 10 10 1,00 1,00 110 
2 10 20 1,00 1,00 110 
3 20 10 1,00 1,00 110 
4 25 25 0,50 0,50 140 
5 25 50 0,50 0,50 140 
6 50 25 0,50 0,50 130 
7 25 50 0,50 0,12 130 
8 50 25 0,12 0,50 120 
9 50 50 0,12 0,12 120 

10 50 100 0,12 0,12 110 
 

Tablo 3’de yapılan deneyler ve buna bağlı olarak birincil sarımların çektiği maksimum akım değerleri 
gösterilmiştir. Bu bilgiler ışığında birincil sarımın manyetik devre uzunluğu arttıkça çektiği akım değerinin de 
arttığı gözlemlenmiştir ve dolayısıyla devrenin çalışması için gerekli olan gücü de arttırmıştır. 
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Yapılan deneylerde  elde edilen ve sonuçlara etkisi olan grafikler aşağıdaki 

 
         Şekil 3: Deney No.1’den elde edilen           Şekil 4: Deney No.6’dan elde edilen çözünürlük 
                                  çözünürlük       

                                    
         Şekil 5: Deney No.8’den elde edilen                Şekil 6: Deney No.10’dan elde edilen çözünürlük 
                                 çözünürlük 
Şekil 4’te görüldüğü üzere aynı tel çapında, birincil sarım sayısı ikincil sarım sayısından küçükse çıkış sinyalinde 
ölçüm boyunca hiç bir değişim gözlenmemektedir yani sensör çalışmaya uygun değildir. Şekil 1’deki durumda ise 
geniş çaplı tel kullanımında ve birincil ve ikincil sarım sayılarının eşit olması durumunda ise; çözünürlük çok düşük 
çıkmıştır. Deney No.1’deki sensörün çözünürlüğü 2,78mm dir ve tüm ölçüm aralığı 5,56mm dir. Şekil 5’te görülen 
sonuçlarda ise; birincil ve ikincil sarımların sayısı ve tel çapları farklıdır. Bunun neticesinde çözünürlük düşük 
çıkmıştır. Şekil 6’da ise en düşük çaplı teller kullanılmış olup birincil sarım sayısı ikincil sarım sayısından küçük 
tutulmuştur. Bunun sonucunda ideal bir LVDT’nin karakteristik grafiğiyle çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Yani 
yüksek çözünürlüklü bir LVDT yapılabilmesi için donanımsal olarak istenen özellikler; düşük tel çapı ve birincil 
sarımın ikincil sarımdan olabildiğince küçük olmasıdır. 

SONUÇLAR 

Bu bildiride LVDT üzerindeki bakır sarımların sayısının ve kullanılan tel çapının çözünürlüğe nasıl etki 
ettiği araştırılmıştır. Bu parametrelerin çözünürlük üzerinde yüksek etkisi olduğu görülmüştür. Fiyatı yüksek olan 
bu sensörler genel olarak endütride kullanılmakta olup basit uygulamalar için tercih edilmezler. Kullanılan tüm 
sensörler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü Artificial IYTElligence& Design Lab 
tarafından üretilmiştir. Yapılan çalışmada optimum bir LVDT’nin donanımsal olarak hangi parametrelere sahip 
olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yüksek çözünürlüklü bir LVDT üretimi için sarım yapılacak olan bakır telin çapı, 
üzerinden geçecek olan akıma dayanabilecek minimum çapta olmalıdır. Buna ek olarak ikincil sarım sayısının 
birincil sarım sayına en kötü ihtimalle eşit olup, daha yüksek çözünürlük için tavsiye ikincil sarım sayısının birincil 
sarım sayısına oranının minimum iki kat olmasıdır.  
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 ÖZET 

Makineleşmenin sonuçlarından biri olan üretimdeki çeşitlilik ve artış, insan nüfusunu da arttıran etkenlerden 
birisi olmuştur. Hızla artan insan nüfusu, değişen yaşam koşulları ve üretimdeki artışın da bir sonucu olarak 
katı atık sorununu doğurmuştur. Katı atık miktarındaki artışlar özellikle kentlerde önemli bir çevre sorunu 
haline gelmiştir. Katı atık bertaraf sistemlerinden biri olan düzenli depolama yöntemi ekonomik olması 
sebebiyle kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Ekonomik olan bu sistemlerden açığa çıkan sızıntı suları, bu 
tesislerin en büyük problemidir. Bu sızntı suları, arıtılması en zor atık suların başında gelmektedir. Bingöl 
ilinde bulunan katı atık entegre tesisinden meydana gelen sızıntı suları yağışların artması ile biriktirilen 
havuzlardan taşmakta, yeraltı ve yüzeysel sulara karışarak doğal yaşamın sağlığını tehdit etmektedir. Ni 
ağırmetali su içerisinde yüksek çözülme özelliğine sahiptir. Ni ağırmetalinin bu özelliği taşkın sonucunda su 
kaynaklarına karışması Bingöl’deki halkın ve doğal yaşamının yanı sıra geniş bir coğrafyayı tehdit 
etmektedir. Bu çalışmada doğal adsorban malzeme olan ve ülkemizde rezervi oldukça fazla olan 
genleştirilmiş perlit (GP) kullanılarak katı atık sızıntı suyunda bulunan ağır metaller içerisinden Ni 
parametresinin giderim verimleri incelenmiştir. Deneyler laboratuvar ortamında nikel ağır metal tuzundan 
hazırlanan sentetik atıksulardan Ni gideriminden elde edilen numunelerin analiz sonuçları yüzde olarak ifade 
edilmiştir. Çalışmada Ni ağır metalin 1-100 mg/L arasında değişen farklı başlangıç konsantrasyonlarında 
yapılan deneylerde, 5 dak.-20 dakika arası farklı zaman aralıklarında giderim verimleri Ni ağır metalinde; 
1mg Ni/L’de ortalama %96, 5mgNi/L’de %93, 10mg Ni/L’de %77, 25mg Ni/L’de %51,50mg Ni/L’de %31, 
100mg Ni/L’de %22 olarak giderim sağlanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Katı Atık Sızıntı Suyu1; Ağırmetal Arıtımı2; Genleştirilmiş Perlit3; Ağırmetal4 

 

Leachate Treatment of Ni Heavy Metal with Expanded Perlite: Case 
Study Bingöl Solid Waste Landfill 

 

 ABSTRACT 

One of the consequences of industrialization, the diversity and increase in production has been one of the 
factors that has also increased the human population. Rapidly growing human population, changing living 
conditions and increased production have also created a problem of solid waste as a result. Increases in the amount 
of solid waste have become an important environmental issue, especially in urban areas. The regular storage 
method, which is one of the solid waste disposal systems, is becoming widespread because it is economical. 
Leaching waters, which are economically viable, are the biggest problem of these plants. These leaked waters are 
at the head of the most difficult waste water to be treated. The leachate from the solid waste integrated facility in 
the province of Bingöl is carried out from pools which are accumulated by the increase of rainfall. It interferes with 
underground and surface waters and threatens the health of natural life. Nickel heavy metal has high solubility in 
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water. This characteristic of nickel heavy metal threatens the people and natural life of Bingol as well as a wide 
geographical area due to the flooding of water resources. In this study, removal efficiency of nickel heavy metal in 
heavy metals found in solid waste leachate was investigated using expanded perlite (EP), which is a natural 
adsorbent material and has a very high reserve in our country. Experiments were carried out in a laboratory 
environment and the results of analysis of the samples obtained from nickel removal from synthetic wastewater 
prepared from nickel heavy metal salt were expressed as percentages.The study was conducted at different starting 
concentrations ranging from 1 to 100 mg / L of Nickel heavy metal.In the experiments, different time intervals 
were performed between 5 min and 20 min.96% recovery at 1 mg / L, 93% at 5 mg / L, 77% at 10 mg / L, 51% at 
25 mg / L, 31%, %22 at 100 mg / L. 
 
Keywords: Leachate of Solid Waste1; Removal of Heavy Metals2; Expanded Perlite3; Treatment of Heavy 
Metals;4 
 

GİRİŞ 
 

Endüstride görülen hızlı gelişme, üretimi arttırdığı gibi üretimde çeşitliliği de arttırmıştır. Üretimde görülen 
bu gelişmeler hızla artan insan nüfus ile ilişki içerisindedir. İnsanoğlunun değişen yaşam tarzı ile beraber ürünün 
tüketimi sonucu katı atık açığa çıkmaktadır. Kentleşmenin olduğu bölgelerde yüksek miktarlarda açığa çıkan katı 
atık, çevreyi olumsuz etkilemektedir [1,2]. Ülkemizde belediye hizmetinin verildiği yerleşim alanlarında yılda 
yaklaşık 25 milyon ton atık açığa çıkmaktadır. Bu atıkların yalnızca %33’ü katı atık depolama alanlarında bertaraf 
edilmektedir [3]. Katı atıkların toplandığı Katı Atık Düzenli Depolama sahalarında meteorolojik etkiyle ve çöpün 
kimyasal, biyolojik reaksiyonuyla beraber çürüme sonucunda sızıntı suyu oluşur ve sızıntı suyu toplama sistemleri 
ile dışarı alınır [4].Sızıntı suyundan kaynaklanan ağırmetal kirliliği dünya çapında arıtılması güç suların başında 
gelmektedir. Bu nedenle, sızıntı suyunun arıtılması ağırmetaller tarafından önemli bir çevre kaygısıdır. Çöp 
depolama sahalarında sızıntı sularının ortaya çıkışı oldukça karmaşık bir prosestir. Araziye depolanan katı atıklar 
kimyasal ve biyokimyasal yollarla dönüşüme uğrar. Yiyecek artıkları, bahçe artıkları ve hayvansal atıklar gibi 
organik kökenli gruplar mikroorganizmalarca kullanılarak gerek aerobik olarak bozunurlar. Demir ve diğer metal 
bileşenler ise oksitlenerek ayrışır. Yiyecek artıklarının bozuşması çok kısa bir sürede gerçekleşirken, cam ve plastik 
madde gibi bazı madde gruplarının ayrışması çok uzun yıllar alabilir [5]. 

Çöp depolama alanlarında açığa çıkan sızıntı suları toplanarak sızıntı suyu havuzunda biriktirilmektedir. 
Dünyanın birçok yerinde katı atıkların toplandığı alanlarda sızıntı sularının biriktirildiği bir havuz bile 
bulunmamaktadır. Bu sızıntı suların karıştığı birçok nehir ve yeraltı su kaynaklarında yüksek düzeyde zehirli ağır 
metaller bulunmuştur. Bu sular, arıtılmadığı takdirde biyolojik sistemlere toksisite kazandıracaktır. Çalışmanın 
yapıldığı Bingöl Katı Atık Tesisinin sızıntı suları bahar döneminde artan yağış ve eriyen kar suları ile debide artış 
gözlemlenmektedir. Açığa çıkan sızıntı sularının arıtımı için herhangi işlem yapılmamaktadır. Bahar dönemindeki 
bu debi artışı havuzda taşkınlara yol açmaktadır. Akarsu ve tarım arazilerine ulaşan bu toksik su insan sağlığı, flora 
ve faunayı tehdit etmektedir. 

Nikel yaygın olarak paslanmaz çelik, madeni paralar, metalik alaşımlar, süper alaşımlar, demir dışı metaller, 
piller, galvanik, mücevherlerde, dövme, porselen emayeleme, mineral işleme, boya formülasyonu ve buhar elektrik 
santrallerinde kullanılan toksik bir ağır metaldir. Genellikle, nikel sulu solüsyonda bulunur ve yüksek 
konsantrasyonda akciğer, burun ve kemik kanserine neden olabilmektedir. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, içme 
suyu ve gıdalardaki ağır metallerin yüksek seviyeleri insanlardaki çeşitli akut ve kronik hastalıklarla 
ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, değerli metallerin geri kazanılması konusundaki endişe son zamanlarda artmıştır. Bu 
nedenle, endüstriyel atıksudan ayrılmadan önce Ni ağırmetalinin geri kazanılması için etkin bir proses geliştirmek 
çok önemlidir. Şimdiye kadar membran filtrasyon, ters ozmoz, çözücü ekstraksiyonu ve elektroliz, biyolojik arıtım, 
iyon değişim işlemleri ve adsorpsiyon gibi çeşitli yöntemlerle ağır metal giderimi üzerine birçok çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon tekniğinde yüksek verim, düşük maliyet ve doğal malzemelerin kullanımı bu 
yöntemi daha cazip kılmaktadır. Ayrıca, düşük konsantrasyonlarda uygulanabilirliliği ek avantaj sağlar [6].  
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Türkiye’de 38 ilde Düzenli Katı Atık Depolama sahası bulunmakta ve bunlardan sadece 11 ilde bu 
sahalardan kaynaklanan sızıntı suyu arıtma tesisi mevcuttur. İki ilde ise sızıntı suyu arıtma tesisi yapım ve ihale 
aşamalarındadır. Sızıntı suyu arıtımı gerçekleştiren iller Şekil 1’de koyu renkle gösterilmiştir [7].  

 

 
Şekil 1. Türkiye’de sızıntı suyu arıtma tesisi bulunan illerin haritada gösterimi 

Kwon ve diğ., 2012 yılında endüstriyel atık suyunda nikel iyonları için serisitinin adsorpsiyon özelliğini 
incelemiştir. Serisitin Ni ağırmetal giderimi ve geri kazanımı için uygulanabilirliği üzerinde çalışılmıştır. Bu 
çalışmada kullanılan serisit Kore'nin Gangneung şehrinde bulunan madencilik endüstrisi Samkyung'dan elde 
edilmiştir.  Serisiti numunesi sadece öğütülmüş ve daha sonra başka bir işlem yapılmadan, 14-16 ağ gözüne sahip 
mekanik süzgeçten geçirilmiştir.  İstenilen boyutu elde etmek üzere elenmiştir. Endüstriyel atık suyunda görülen 
Na pH 7.5 da giderim verimini etkileyebilmektedir. Adsorpsiyon sürecinde SiO2 ve Al2O3 önemli rol oynamıştır. 
Giderme veriminde sıcaklığın etkisi ihmal edilmiş ve adsorpsiyon işlemi 30 dakika temas süresinde 
gerçekleştirilmiştir. Serisit, pH 7.5 yaklaşık % 93'e kadar giderim sağlamıştır. Bu nedenle, serisit kullanarak 
adsorpsiyon işleminin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak, önceden serisit üzerine adsorplanan 
Ni ağırmetali HNO3 tarafından kolaylıkla ve tamamen geri kazanılabilmiştir [8].  

Joshi diğ., 2006 yılında doğal adsorbanlarla sulu bir çözeltiden alüminyum ve nikel  adsorpsiyonun kinetik 
çalışması incelenmiş. Bu çalışmada, ekonomik adsorbentlerin kullanıldığı farklı deney koşullarında atık sudan iki 
değerlikli nikel (Ni2+) ve üç değerlikli alüminyumun (Al3+) toplu olarak giderilmesi araştırılmıştır. Bu doğal 
adsorbentler, nişasta, aktive edilmiş odun kömürü, aktif kömür ve kil gibi farklı kaynaklar kullanılmıştır. Kinetik 
reaksiyonları incelenmiş. Ayrıca tüm bu kinetik modeller için adsorpsiyon hız sabiti hesaplanmış. Dolayısıyla bu 
fiziksel bir adsorpsiyon olduğundan, adsorbanlardan adsorbe edilmiş metalleri geri kazanma işlemi 
yapılmıştır. Tüm adsorbanlar kullanımdan önce oda sıcaklığında saklanmış ve nem içeriği % 0.01'den yüksek 
değildi. Sorbentlerin adsorpsiyon kinetiğinin ölçülmesi, bir titreşim mekanizması ile donatılmış bir termostat içine 
yerleştirilen 100 ml'lik bir konik şişe içerisinde bilinen konsantrasyondaki 25 ml'lik ilgili metal çözeltileri ile 0.25 
g sorbent çalkalanarak gerçekleştirilmiş. Metallerin uzaklaştırma kinetiği, istenen temas süresinden sonra 
numuneler çizilerek araştırılmış.  İstenen zaman aralıklarında adsorpsiyon sonrasında her numunedeki Ni (II) ve 
Al (III) konsantrasyonunun kalan konsantrasyonlarını belirlemek için bir Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre 
kullanılmış. pH 2 ila 10 arasında kontrol edilmiş ve nikel için maksimum adsorpsiyon tespit edilmiş. Nikel ve 
alüminyum, adsorbanlardan sırasıyla % 96 ve% 90 giderim sağlanmıştır [9]. 

Shabani ve arkadaşları 2013 yılında kesikli ve sürekli sistemlerde: sulu çözeltiden ağır metallerin giderilmesi 
üzerine çalışmışlardır. Nano mineral karakterizasyonu ile kirleticilerin doğal malzemeler tarafından adsorpsiyonu 
yapılabilir. Bunlar; kırmızı çamur, sitozan, portakal kabuğu, soya unu, badem kabuğu, talaş, zeolit ve kil diye 
sıralayabiliriz. Bu adsorbanlar doğal olduğundan, çevre dostudurlar ve çoğu yeniden kullanılabilir. Nano boyutlu 
parçacıklar ve doğal mineral adsorbanları, mukayese edildiğinde farklı adsorbanların, adsorpsiyon ve iyon 
değiştirme kapasitesi verimleri vardır. Doğal mineraller daha yüksek performansa sahiptir çünkü yüzey 
parçacıkların alanı daha fazladır. Fe (II), Cu ile ilgili olarak, İran iç kaynaktan sağlanan diatomit 
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nanopartiküllerinin, diatomit-perlit kompozit nanopartiküller ve perlit nanopartiküllerin sorpsiyon aktivitesinin 
çalışmaları sonucunda, Mn (II) ve Cr (III) iyonlar sunulmuştur. Toplu sistemde, pH, adsorban dozajı, sıcaklık, 
iyonlar ve başlangıç konsantrasyonu etkisini araştırmışlardır. İzoterm ve kinetik çalışmaların sonuçları, Langmuir 
izoterm ve ikinci dereceden kinetik deneysel verilerle daha iyi olduğunu göstermişlerdir. Üç adsorbanlar sürekli 
bir sistem olarak, bir cam kolon içinde atılım eğrilerini elde etmişlerdir. Giderim verimleri; Cu (II)> Fe (II)> Mn 
(II)> Cr (III)[10]. 

Angelis ve diğ., 2017 yılında atıksularda adsorban olarak yumurta atıklarının kullanılarak ni uzaklaştırılması 
çalışması incelenmiştir. Yumurtalar Roma'daki restoran ve fırınlardan toplanılmış. Yumurta kabukları birkaç kez 
musluk suyu ile yıkanıp daha sonra çift damıtılmış su ile tekrar yıkanarak fırında 80 ° C'de 
kurutulmuştur. Kurutulmuş yumurta kabukları daha sonra öğütülmüştür. Öğütülmüş yumurta kabuğu tozu, oda 
sıcaklığında nitrik asit (HN03)   eklenerek 1 saat şiddetle karıştırılmış. Ardından, çözeltiye yavaşça fosforik asit 
(H3P04) ilave edilmiş. Daha sonra pH 10'da amonyum hidroksit (NH40H) çözeltisi kullanılarak hazırlanılmıştır. 
Süspansiyon kanşım sıcaklığında 1 saat tutuldu ve daha sonra filtrelenerek oda sıcaklığında 24 saat 
boyunca.  çökeltirilip kurutulmuştur. Bu çalışmada yumurta kabuğu atığının sulu çözeltilerden Ni gideriminin 
uygun olduğunu göstermiştir [11].  

Abdelwahab ve diğ., 2014 yılında. sulu çözeltilerden nikel iyonlarının uzaklaştırılması için doum-palm 
tohum tabanı olarak kullanılma olasılığı araştırılmıştır. Ham karbonat tohumundan iki aktive karbon 
hazırlanılmış. Ayrıca, ham madde bir adsorban (RD) olarak kullanılmış. Toplu adsorpsiyon deneyleri, çözeltinin 
pH'ının, başlangıçtaki nikel iyonlarının konsantrasyonu, adsorban dozu ve temas süresinin bir fonksiyonu olarak 
gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon verileri Langmuir, Freundlich Temkin ve D-R 'modelleri kullanılarak 
modellenmiştir. Farklı hata analizi izoterm verileri tüm Adsorbanların için Freundlich modelleri 
takip ettiğini uygundur. Adsorpsiyon kinetik veriler sözde birinci sıra, sözde ikinci derece ve Elovich modeli 
kullanılarak test edilmiştir. Adsorpsiyon mekanizması, partikül içi difüzyon modeli kullanılarak 
araştırılmıştır. Difüzyon katsayıları film ve intrapartikül difüzyon modelleri kullanılarak hesaplanılmıştır. Kinetik 
çalışmalar Ni2

+ iyonlarının RD, DACI ve DACII'ye adsorpsiyonunun pseudo ikinci dereceden kinetik modeli 
izlediğini göstermekte ve parçacık içi difüzyonun adsorpsiyon hızını kontrol ettiğini fakat hız sınırlayıcı adım 
olmadığını göstermektedir [12]. 

Bu çalışmada sızıntı sularda bulunan nikel ağırmetalinin doğal malzemelerle giderilmesi üzerine 
çalışılmıştır. Çünkü nikel birçok endüstriyel alanda yaygın uygulamaları bulunmaktadır. Şekil 2’de çalışma alanı 
olarak seçilen Bingöl Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2013 yılında faaliyetine başlamıştır. Bingöl ilinde 
toplanan katı atıklar “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince bertaraf edilmektedir. Çöp sızıntı suları depo 
alanı içerisinde yapılan sızıntı suyu havuzunda biriktirilmektedir. Bu havuzda biriktirilen çöp sızıntı suyu 
arıtılmamakta, çöpün üzerine geri püskürtme yöntemi (resirkülasyon) ile tekrar kullanılmaktadır. Yağışın fazla 
olduğu ve kar erimelerinin gerçekleştiği bahar döneminde artan sızıntı suyu debisi ile taşkınlar 
gerçekleşebilmektedir. Taşan sızıntı suları yüksek miktarda ağır metal içermekte ve tarım arazilerini, sulama suyu 
kaynaklarını kirletmektedir. Bu sebeplerden dolayı insan sağlığına, flora ve faunaya zarar vermektedir. Yeraltı 
suyunun kirlenmesi durumunda ise içme suyu kaynakları tehlikeye girmektedir. Aynı zamanda Bingöl Katı Atık 
sahasında biriktirilen sızıntı suyu havuzundan alınan örnekler, içerisindeki ağır metal düzeylerinin belirlenmesiyle 
yapay atıksu oluşturulup genleştirilmiş perlit kullanılarak giderim verimleri incelenmiştir.  
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Şekil 2. Bingöl Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 

MATERYAL VE METOT 

NiCl2 ağır metal tuzundan Ni 1000mg/L’lik stok çözeltiden 1-250 mg/L arasında 6 farklı derişimlerde sulu 
çözeltiler hazırlanmıştır. Ağır metalin giderim çalışması laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Tüm sulu 
çözeltiler deiyonize su cihazından alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan örnekler 500 mL’lik beherlerde sırasıyla 0.1, 
0.2, 0.3, 0.4, 0.5 gr genleştirilmiş perlit ilave edilerek farklı zaman aralıklarında (5, 10, 20, 30 dakika) 500 
devir/dakikada karıştırılmıştır. Örnekler Harran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında Perkin 
ElmerOptima 5300 DV Optik Emisyon marka ICP-OES cihazında yapılmıştır. Giderim verimleri de aşağıdaki 
formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

 
    𝑉𝑉𝑣𝑣𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚(%) = 𝐸𝐸𝑖𝑖−𝐸𝐸𝑓𝑓

𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑥𝑥 100    (1) 

 
Burada; 
Ei= Giriş konsantrasyonu (mg/L) 
Ee=Çıkış Konsantrasyonu (mg/L) 
 
Adsorbanmaddde olarak kullanılan perlit inci parlaklığında amorf yapılı camsı volkanik bir kayaçtır. Perlit 

yumuşama sıcaklığı aralığı olan 760-1090 °C‘ye kadar ısıtıldığında sabit hacminin yaklaşık 20 katı kadar 
genleşmektedir. Bu genleşmenin sebebi, ham perlit kayasının yapısındaki %2-5 oranındaki hapsolmuş suyun 
bulunmasıdır. Genleşme neticesinde sıcak ve yumuşamış camsı parçacıklar şeklinde çok miktarda ufak tanecikler 
oluşur. Genleşmiş perlit inanılmaz hafifliğe ve diğer olağanüstü özelliklere sahiptir. Genç volkanik faaliyetlerin 
bulunduğu bölgelerde perlit yatakları bulunmaktadır. Perlit üretiminde önde gelen ülkeler Türkiye, Yunanistan ve 
ABD ‘dir. Türkiye, dünya perlit rezervinin yaklaşık %70‘ini karşılamaktadır [13]. Genleşmiş perlitin uygulama 
alanı çok daha çeşitli iken ham perlitin uygulama alanı ise daha sınırlıdır. Bu özelliği asıl olarak perlitin kimyasal 
ve fiziksel özellikleriyle alakalıdır (Tablo1). Aşağıdaki şekilde Nikon MA100 marka ve model numaralı 
mikroskobunda genleştirilmiş perlitin gözenekli yapısı görülmektedir (Şekil 3).  
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Tablo 1. Genleştirilmiş Perlitin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Genleştirilmiş Perlitin NikonMarka  MA100 Model Numaralı Ters Mikroskobu Görüntüsü 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bingöl Katı Atık Tesisinden alınan sızıntı suyu örneklerinde aşağıdaki Şekil 4’te nikel konsantrasyonu tespit 
edilmiştir. Sızıntı suyu havuzundan alınan örneklere göre nikel ağırmetali 231 mg/L olarak ölçülmüştür. Bu 
ölçümler doğrultusunda yapay atıksu oluşturularak ve genleştirilmiş perlit kullanılarak giderim verimleri 
incelenmiştir. 

 
 

Madde Oranı (%) 
SiO2 71-75 

Al2O3 12,5-18 
Na2O 2,9-4 
K2O 4-5 
CaO 0,5-0,2 

Fe2O3 0,1-1,5 
MgO 0,03-0,5 

Serbest Nem Maks. %0,5 
pH 6 

Yumuşama Noktası 890-1100 ºC 
Ergime Noktası 1280-1380 ºC 

Renk Beyaz,gri ve benzer 
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Şekil 4: Sızıntı Suyunda Ölçülen Nikel Konsantrasyonun Kıtaiçi Su Kaynakarında Ni Kalite Sınıfları ile 
Karşılaştırılması  

Sulu Çözeltide Ni Giderim Verimleri 

 

Şekil 5: 1 mg/L’lik Ni Konsantrasyonunda Temas Süresine Göre Giderim Verimleri 

1 mg/L nikel giriş konsantrasyonundan sonra genleştirilmiş perlit ilave edilerek çıkış konsantrasyonu 
ölçülmüştür. Bu ölçümler doğrultusunda 1 mg/L nikel çözeltisinde genleştirilmiş perlit ilave edilerek en iyi giderim 
konsantrasyonu ile 30 dakika temas süresi ile 0,035 mg/L’ye düşürülmüştür.  
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Şekil 7: 5 mg/L’lik Ni Konsantrasyonunda Temas Süresine Göre Giderim Verimleri 

5 mg/L nikel sulu çözeltisinde farklı ağırlıklarda genleştirilmiş perlit ilavesiyle konsantrasyon 
verimi %83 ve % 94 oranlarda değişkenlik göstermektedir. Bu sonuçla daha fazla genleştirilmiş perlit 
ilave edilerek daha fazla giderim verimi elde edilmiştir.  

 

Şekil 8: 10 mg/L’lik Ni Konsantrasyonunda Temas Süresine Göre Giderim Verimleri 

10 mg/L nikel konsantrasyonunda gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre elde edilen verimler yukarıdaki 
grafikte görülmektedir. Giriş konsantrasyonuna bağlı olarak temas süresinin artması ile giderim verimleri 
yükselmiştir en iyi sonuçlar 30 dak. temas süresinin 0,5 g genleştirilmiş perlit ilavesinde %77 olarak ölçülmüştür. 
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Şekil 9: 25 mg/L’lik Ni Konsantrasyonunda Temas Süresine Göre Giderim Verimleri 

Nikel konsantrasyonunun 25 mg/L olduğu deney serilerinde elde edilen verimlerin konsantrasyona bağlı 
olarak düştüğü görülmüştür. En iyi sonuç 30 dakikalık temas süresinde %51’dir.  

 

Şekil 10: 50 mg/L’lik Ni Konsantrasyonunda Temas Süresine Göre Giderim Verimleri 

50 mg/L nikel konsantrasyonunda verimin düştüğü görülmektedir.En iyi giderim verimi 30 dakikalık temas 
süreside %31’dir.  
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Şekil 11: 100 mg/L’lik Ni Konsantrasyonunda Temas Süresine Göre Giderim Verimleri 

100 mg/L nikel giriş konsantrasyonunda giderim verimleri ölçülmüştür. En iyi sonuç 0,5 g genleştirilmiş 
perlit ilavesinde %22 olarak ölçülmüştür..  

Yapılan deneysel çalışmalarda nikel giderimi için ICP-OES cihazında ölçülen Ni ağırmetal sonuçlarıyla 
grafikler oluşturulmuştur (Şekil 4-9). Oluşturulan Ni grafiklerinde düşük konsantrasyonlarda giderim veriminin 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Her konsantrasyonun farklı temas sürelerinde de çoğunlukla birbirine yakın 
giderim verimleri görülmüştür. Yüksek konsantrasyonlara çıkıldıkça giderim veriminin düştüğü görülmüştür. 
Bunun sebebinin adsorban miktarının yetersiz veya az olmasından kaynaklandığı belirlenmiştir.  

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde büyük sorunlardan biri olan katı atık sızıntı sularının arıtılması güç ve maliyetlidir. Bu sızıntı 
sularının içerisindeki ağır metallerin uzaklaştırılması için genleştirilmiş perlit kullanılarak ağır metallerin giderimi 
sağlanmıştır. Gerçekleştirilen giderim verimi araştırmasında adsorban olarak ülkemizde rezervinin oldukça fazla 
olduğu ve dünya rezervinin %70’ini bulunduran perlit madenin işlenmesiyle üretilen genleştirilmiş perlit 
kullanılmıştır. Ülkemize ait Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre 
kalite kriterlerinde nikel seviyeleri 1. Sınıf kalite 0.02 mg/L’den küçük, 2. Sınıf kalite için 0.02-0.05 mg/L, 3. Sınıf 
kalite için 0.05-0.2 mg/L ve en son olarak 4. Sınıf kalite için 0.2 mg/L’den düşük olması koşuluyla 
nitelendirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmada Ni ağır metalinde 1-100 mg/L arasında değişen farklı 
konsantrasyonlarında yapılan deneylerde, 5 dak.-20 dakika arası farklı zaman aralıklarında giderim verimleri Ni 
ağır metalinde; 1mg Ni/L’de ortalama %96, 5mg Ni/L’de %93, 10mg Ni/L’de %77, 25mg Ni/L’de %51, 50mg 
Ni/L’de %31, 100mg Ni/L’de %22 olarak giderim sağlanmıştır. Genleştirilmiş perlitin adsorban maddesi olarak 
nikel ağırmetalinde giderim verimi olarak iyi sonuç verdiği görülmüştür. Yüksek konsantrasyonlarda giderim 
verimindeki düşüş adsorban miktarının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Genel olarak genleştirilmiş perlitin ağırmetal 
giderimin de iyi sonuç vermesi, ülkemizde yüksek rezerve sahip bu malzemenin değer kazanmasına öncülük ederek 
katı atık sızıntı sularından kaynaklanan ağır metal kirlilik probleminin giderilmesine de farklı bir bakış açısı 
getirmiştir.  
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Estimation of Natural Frequencies and Buckling Critical Loads of Uniform 
and Sandwich Cantilever Beams by Using Artificial Neural Networks (ANN) 
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 ABSTRACT 

In this study, natural frequencies and buckling critical loads of uniform and sandwich cantilever beam 
components commonly used in engineering applications are estimated by Artificial Neural Network (ANN) 
approach. For this purpose, a multi-layer network structure was created using the ANN Toolbox in the MATLAB 
package program and network structure was trained to obtain natural frequency values and buckling critical loads 
for the first 4 modes of uniform and polyurethane (PU) foam sandwich cantilever beams. It has been determined 
that the results obtained by using ANN are very close to numerical results. 

 
Keywords: Artificial Neural Network, Buckling, Critical Buckling Load, Natural Frequency  
 

INTRODUCTION 

 
Beams and columns are used in a wide engineering field from civil, mechanical engineering to robotic and 

marine applications. They can be used in static or dynamic conditions. Depending on the place and application 
type, they can work under different static and dynamic loads. So, it is important to know the natural frequencies of 
these structures and the critical buckling loads that they can carry in stable condition. Polyurethane (PU) foam can 
be used in sandwich beams to reduce the vibration in dynamic systems due to high vibration damping capability, 
easy implementation and low cost. It is generally attached between two face sheets by using adhesive. Because PU 
foam has orthotropic property it is difficult to obtain an exact mathematical solution or model in a numerical 
program.  

There are a lot of studies to obtain the natural frequencies and buckling critical loads of beams in literature. 
Studies of frequency and buckling loads of uniform and non-uniform beams were pioneered by researcher Euler 
[1]. He gives simple approach to obtain the equation of motion belongs to beams. In Euler Bernoulli beam model 
the moment of inertia and shear forces effects are neglected. So it is easy to obtain the equation of motion and a 
solution of uniform beams. Timoshenko presented an exact solution considering rotation inertia and shear forces 
for beams. For complex beams in shape and structure like PU foam sandwich beams, these analytical approaches 
make the mathematical model more complex and the solution can be more difficult. 

Artificial Neural Network (ANN) is a simplified mathematical model of the real biological nervous system. 
This phenomenon has been used in a wide range of applications in many engineering fields parallel to the 
development of modern computers due to their fast response solution for mechanical and dynamic systems [2]. 
Because of its easy implementation to systems, ANN has used to obtain responses of mechanical systems by many 
researchers. Civalek and Calayir [3] presented an artificial neural network application for vibration analysis of 
rectangular plates with 21 various support conditions. Kumar and Yadav [4], studied on calculating buckling load 
of a beam column with different end conditions by using ANN with a back propagation algorithm. Ahmedi et al. 
[5] studied on prediction the buckling of circular concrete filled steel columns by utilizing ANN.  
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In this study, obtaining the bending natural frequencies and critical buckling loads of uniform and PU foam 
sandwich beams is aimed. For this purpose Artificial Neural Fitting in Matlab program is used. The results are 
tabled for each case by comparing numerical analysis and ANN with percentage error.  

THEORY 

In this section, the mathematical approaches for finding the natural frequencies and the critical buckling 
loads of cantilever beams are given and the ANN approach as well.  

 
Natural Frequency Formula 

Natural frequency (also known as resonance frequency) of a structure is closely related to the dynamic 
behavior of any system. The structures can be exposed to different dynamic loads and vibrations due to working 
under dynamic conditions. So, it is important to know the dynamic properties of the structures one of which is 
natural frequency. Because, if a system is exposed to dynamic load with a frequency equal to the natural frequency, 
the system behaves unstable and can be damaged. In vibration theory it is called resonance. A simple uniform beam 
and a sandwich beam with Clamped-Free (CF) boundary condition are illustrated in Figures 1-2. 

Figure 1: An Euler-Bernoulli cantilever beam                      Figure 2: A three layered cantilever beam 

 

For a uniform simple Euler Bernoulli beam (shear force effects and rotational inertia are neglected) the 
equation of motion for free vibrations are given as follows: 
 

      IVEIv + ρAv = 0                                                   (1) 

Here, E, I, ρ, A and v represent Young’s modulus, moment of inertia, density, cross-section area and 
displacement in bending direction, respectively.  

The natural frequency equation for the free bending vibration of a CF beam is given as below: 
 

         

 

              
2

2

λ EI
f = (n = 1, 2, 3...n)n 2πL ρA

                                                                                                         (2) 

 
Here L is the length of the beam, fn is the natural frequency for the nth mode in Hz and λ is the dimensionless 

frequency parameter. The values of   for the first 4 modes are calculated as: 1.8751, 4.6941, 7.8547 and 10.9955. 
If the beam is in complex form, for instance if it is manufactured with two or more components like sandwich 

structures, the equation of motion will be more complex and difficult to obtain a solution. Also modelling such a 
complex structure in a numerical package?? program is also difficult and the solution can be obtained in very long 
time.  

E1, t1, ρ1, A1 

L 

E2, t2, ρ2, A2 

E3, t3, ρ3, A3 
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Critical Buckling Loads 

Columns and beams are subjected to the buckling loads due to their shapes, while working under various 
loads depending on the usage conditions. So, the buckling conditions and the maximum buckling critical loads to 
be carried by these structural elements have to be determined.  

For the determination of critical buckling loads of uniform beams the equation is given in Eq. 3. which can 
be obtained by using Newton’s Laws easily. 

2 2

cr n 2
n π(P ) = EI
Le

                                                                                                                  (3)        

Here, (Pcr)n refers to the buckling critical load for nth mode, EI is the bending stiffness calculated by using 
the Young’s moduli and moment of inertia and Le is the effective length of the beam changes with boundary 
conditions. 

If the beam is in complex form, it is also difficult to obtain a mathematical equation for obtaining critical 
buckling loads. Moreover, modeling complex structures for numerical analysis is also very difficult and spends a 
lot of time.  

 
Artificial Neural Network (ANN) 

Artificial neural networks (ANN) is an information technology developed by inspiring the human brain's 
information processing technique [6]. It is simulated by the way that the simple biological nervous system works 
with ANN. Imitated nerve cells contain neurons, which connect to each other in various ways to form a network. 
It is working with inputs and outputs. For nonlinear systems it can be used due to good prediction of outputs of real 
systems. The inputs are given to ANN system and it is trained with these data.  

The inputs are multiplied by weight functions. Then these weighted inputs are summed up and the net input 
for a cell is created. This net input is put in an activation function and the output of the cell is obtained. The 
mathematical model of a neuron is shown in Figure 3. 

 
Figure 3: The mathematical model of ANN structure 

 
The ANN outputs are compared with the outputs of real system and errors are obtained. By using these errors 

the weights are updated until an identified limit value or iteration number. According to the system and problem 
type different multilayer neural network structures can be used to obtain better results. A multilayer ANN structure 
is illustrated in Figure 4. 
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Figure 4: A multilayer ANN structure 

FINDINGS 

In this study, natural frequencies and critical buckling loads of uniform and PU sandwich cantilever beams 
are obtained for C-F boundary condition by using ANN.  First, for uniform beams, a network structure with 5 inputs 
(Young’s moduli, thickness, width, density and length), 20 hidden layers and 4 outputs for obtaining the first 4 
bending natural frequencies and with 4 inputs (Young’s moduli, thickness, width and length), 16 hidden layers and 
1 output for obtaining the critical buckling loads was built and trained. Levenberg Marquart method which is an 
iterative technique that locates the minimum of a function that is expressed as the sum of squares of nonlinear 
functions in MATLAB toolbox was used for training the network. Second, for PU foam sandwich beams, a network 
structure with 8 inputs (face sheet Young’s moduli, PU foam Young’s moduli, face sheet thickness, PU foam 
thickness, width, face sheet density, PU foam density and length), 32 hidden layers and 4 outputs for obtaining the 
first 4 bending natural frequencies and with the same inputs, 21 hidden layers and 1 output for obtaining the critical 
buckling loads was built and trained. 

The inputs given to ANN were obtained in numerical analysis. For uniform beams 2062 and for PU foam 
sandwich beams 124 samples were used. The 70 percent of samples were used for training, 15 percent for validation 
and 15 percent for testing in ANN. After training the ANN in an acceptable level by evaluating the regression 
values near 1, it was tested again with other 5 samples which were not used in training for uniform and PU foam 
sandwich beams. 

The results obtained in ANN for natural frequencies and critical buckling loads for uniform and PU foam 
metal face sheet sandwich beams are given in sections 3.1 and 3.2. The results are listed with tables for ANN and 
numerical studies comparatively. 

 
 

For Uniform Cantilever Beams 

After training ANN for uniform beams, the ANN structure was tested for different 5 beams that weren’t used 
in ANN training. The results obtained with ANN for the first four natural frequencies and critical buckling loads 
are given in Table 1-2. 

Table 1. Numerical and ANN Natural Frequency Results for Uniform Beams 

Samples 1 2 3 4 5 
1st Frequency (Hz) Numerical 36.40 15.12 13.14 27.19 23.36 
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ANN 36.22 15.32 13.18 27.13 23.38 
Diff (%) 0.49 1.30 0.30 0.22 0.08 

2nd  Frequency (Hz) 
Numerical 223.29 92.72 80.57 166.79 143.34 

ANN 220.28 93.19 80.77 167.04 143.48 
Diff (%) 1.36 0.50 0.24 0.15 0.09 

3rd Frequency (Hz) 
Numerical 638.67 265.19 230.45 477.06 409.98 

ANN 629.94 266.50 231.03 473.04 407.16 
Diff (%) 1.38 0.49 0.25 0.85 0.69 

4th Frequency (Hz) 
Numerical 1251.67 519.71 451.65 934.93 803.46 

ANN 1234.52 522.27 452.77 936.39 804.29 
Diff (%) 1.38 0.49 0.25 0.16 0.10 

 

Table 2. Numerical and ANN Critical Buckling Load Results for Uniform Beams 

Samples Critical Buckling Load (N) 
1 2 3 4 5 

Numerical 3598.29 5802.24 3855.31 11836.56 8657.60 
ANN 3572.35 5828.90 3870.10 11898.17 8653.71 

Diff (%) 0.72 0.46 0.38 0.52 0.04 
 

For PU Foam Sandwich Cantilever Beams 

After training ANN for PU foam sandwich beams, the ANN structure was tested for different 5 beams that 
weren’t used in ANN training. The results are given in Table 3-4. 

Table 3. Numerical and ANN Natural Frequency Results for Sandwich Beams 

Samples 1 2 3 4 5 

1st Frequency (Hz) 
Numerical 18.57 11.57 6.73 10.12 21.55 

ANN 18.70 11.68 6.70 10.36 21.46 
Diff (%) 0.69 0.95 0.45 2.37 0.42 

2nd  Frequency (Hz) 
Numerical 57.89 35.97 23.12 32.16 72.41 

ANN 58.13 36.29 22.80 32.91 72.51 
Diff (%) 0.41 0.88 1.40 2.27 0.14 

3rd Frequency (Hz) 
Numerical 103.38 64.43 46.30 59.10 144.49 

ANN 104.04 64.53 45.93 60.67 144.87 
Diff (%) 0.63 0.15 0.81 2.58 0.26 

4th Frequency (Hz) 
Numerical 156.05 93.92 74.73 87.04 242.27 

ANN 156.22 94.07 74.22 90.44 242.94 
Diff (%) 0.11 0.16 0.69 3.75 0.28 

Table 4. Numerical and ANN Critical Buckling Load Results for PU Sandwich Beams  

Samples Critical Buckling Load (N) 
1 2 3 4 5 

Numerical 453.87 383.77 143.17 342.11 2720.30 
ANN 453.18 384.16 142.07 336.37 2780.76 

Diff (%) 0.15 0.10 0.77 1.67 2.22 
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CONCLUSION 

The highest error percentage for natural frequencies of uniform beams obtained as 1.38 and for buckling 
critical load 0.73. The highest error percentage for natural frequencies of PU foam sandwich beams obtained as 
2.58 and for buckling critical load 2.17. The results show that, ANN can be used for many applications for 
evaluating natural frequencies and critical buckling loads of sandwich structures with maximum error percentage 
under 3. Also it can give more accurate results by building different ANN structures.  

REFERENSES 

[1] Undaramoorthy R. and Khaniki H. B., "Bending, buckling and vibration of small-scale tapered beams", 
International Journal of Engineering Science 120 (2017) 172–188. 

[2] Sheidaii M. R. and Bahraminejad R., "Evaluation of compression member buckling and post-buckling 
behavior using artificial neural network", Journal of Constructional Steel Research 70 (2012) 71–77. 

[3] Civalek Ö. and Calayır Y., "Estimation of the Vibration Frequencies of Thin Rectangular Plates by 
Artificial Neural Networks Approach", İMO Teknik Dergi, 2007 4161 -4176, Yazı 275. 

[4] Kumar M. and Yadav N., "Buckling analysis of a beam–column using multilayer perceptron neural 
network technique ", Journal of the Franklin Institute 350(2013)3188–3204. 

[5] Ahmadi M., Naderpour H., Kheyroddin A., "Utilization of artificial neural networks to prediction of the 
capacity of CCFT short columns subject to short term axial load", archives of civil and mechanical 
engineering 14 (2014) 510–517. 

[6] Web-1: http://www.dkriesel.com/en/science/neural_networks, consulted 5 September 2017. 
 

  

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 459 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Çoklu Çarpan Jet Uygulamalarında Giriş Türbülans 
Yoğunluğunun Etkisinin Araştırılması 

Perihan ÇULUN 
Bingöl Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ, 23119 

Nevin ÇELİK 
Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ, 23119 

Sinan KAPAN 
Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ, 23119 

 ÖZET 

Isı transfer uygulamalarında önemli bir yeri olan çarpan jet ısı transfer yapısını etkileyen önemli bir çok 
parametre mevcuttur. Tekli jetlerde bu parametreler çoklu çarpan jete göre farklı olmakla birlikte genel olarak 
çoklu çarpan jet için bu parametreler jetler arası mesafe(Xn/d = Yn/d), orifis plaka- hedef plaka arası mesafe (Zn/d), 
jet çapı (d), nozul şekli,  hedef plaka şekli, sınır şartları, sayısal analiz çalışmalarında farklı türbülans modelleri, 
giriş türbülans yoğunlukları, grid yapısı, iterasyon sayısı, yakınsama kriteri ve benzeri parametreler ısı transfer 
büyüklüğünü etkiler. Bu çalışmada çoklu çarpan jette, sabit Reynold sayısında, farklı giriş türbülans 
yoğunluklarının ısı transfer durumunu nasıl etkilediği sayısal olarak araştırılmıştır. Girişte farklı türbülans 
yoğunluklarının farklı türbülans modelleri için ne tür bir etkiye sahip oldukları irdelenmiştir. Sonuçlar benzer 
parametreler için deneysel olarak bulunan sonuçlar ile kıyaslanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: çarpan jet, çoklu çarpan jet, türbülans yoğunluğu, türbülans modelleri 

 

Investigation of Inlet turbulence Intensity Effect on Multiple 
Jet Impingiment 

 ABSTRACT 

There are a lot of important parameters  effecting the heat transfer structure of  impinging jet which have a 
significant place in heat transfer applications. The parameters for a single jet may be different from multiple jet, 
for all that in general parameters effecting multiple jet can be counted as jet-to-jet distances(Xn/d = Yn/d), orifis 
plate-target plate distance(Zn/d), nozzle diameter(d), shape of nozzle, shape of target plate, boundary conditions, 
different turbulence models, inlet turbulence intensity etc. In this regard effect of different turbulence intensity on 
heat transfer coefficient discussed for constant Reynolds number and low orifice plate-target plate distance (Zn/d). 
Also  different turbulensce density effect investigated for different turbulence models.The results are compared 
with experimental results in similar parameters. 
 
Keywords: Impinging jet, multiple impinging jets, turbulence intensity, turbulence models. 

1 GİRİŞ 

Isıtma ve soğutma uygulamalarında ısı transferinin iyileştirilmesi çalışmaları yıllarca üzerinde çalışılan 
konular arasında yer almıştır. Bu anlamda ısı transferinde elde edilecek küçük bir gelişme ısıtma sistemlerinde 
olduğu kadar soğutma sistemlerinde ve kurutma sistemlerinde de uygulanabilir olması bakımında büyük bir değere 
sahip olacaktır. Yapılan araştırmalara bakılıp bir değerlendirme yapılırsa ısı transferinin iyileştirilmesi hususunda 
taşınımla ısı transferinin önemli bir yer tuttuğu gözlemlenebilir. Bu anlamda pek çok çalışma türü örnek verilebilir. 
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Önemli ısı transfer çalışma türlerinden birisi de Çarpan jet uygulamalarıdır. İlgili alanda bu güne kadar yapılan 
çalışmalarda daha çok tekli çarpan jet uygulamaları üzerinde durulmuştur. Bu anlamda tekli çarpan jet konusunda 
yeterli araştırma bulmak mümkündür. Ancak son dönemlerde tekli jet yerine tercih edilebilecek,  daha iyi ve daha 
üniform ısı transferi sağlayacak olan çoklu çarpan jetler ayrıca daha basit uygulanabilirliğe sahip ve daha ekonomik 
olmaları bakımından araştırılması gereken önemli konular arasında yer almaktadır. Pek çok yerde uygulama alanı 
bulabilecek çoklu çarpan jetin örnek uygulama alanlarına tekstil ve kağıt ürünlerinin kurutulması, camın 
şekillendirilmesi ve temperlenmesi, uçak kanatlarının buzlanmaya karşı korunması, türbin kanatlarının ve elektrik 
elektronik ekipmanlarının soğutulması örnek gösterilebilir.[1, 2, 3, 4, 5,]. 
  Çoklu çarpan jet temelde tekli jet ile benzer yapıya sahip olsa da çarpma öncesi ve sonrası meydana gelen 
jet etkileşiminden dolayı bazı farklılıklara sahiptir. Her iki jet tipi arasında mevcut olan temel farklılık çoklu çarpan 
jette çarpma öncesi ve sonrası meydana gelen jet etkileşimleridir [6]. Sadece çoklu çarpan jetin düz bir plakaya 
çarpması durumu düşünülecek olursa, jetlerin plakaya çarpma öncesi ve sonrası etkileşimi plakada meydana gelen 
ısı transfer katsayısını olumlu yada olumsuz olarak etkileyebilir. Mevcut çalışmalardan bazılarında elde edilen 
sonuçlara göre genel olarak çapraz akımın olduğu durumlarda ısı transfer oranında bir düşüş tespit edilmiş [1, 3, 7, 
8, 9, 10]; benzer çalışmalardan bazılarında yuksek yoğunluklu jet durumunda aşagı yönlü akımda çıkış durumunda 
çapraz akımın etkisinden dolayı ısı transferinde artış oldugu da gözlemlenmiştir [5]. Bunun yanı sıra aynı çalışmada 
plakalar arası yüksek mesafe olması durumunda çapraz akımın ısı transferini kötü etkilediği de gözlemlenmiştir. 
Bu bakımdan çapraz akımın dezavantajlarını ortadan kaldırma ya da azaltma hususunda yapılan bir takım 
çalışmalardan [4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15],  bazılarında çapraz akımı azaltma amaçlı olarak akışkanın çıkışı 
kontrol edilmiş [7,10,], bazılarında gerek orifis plakada gerekse hedef plakada efüzyon delikleri kullanılarak çapraz 
akım azaltılmaya çalışılmıştır[4, 5, 11,  12, 13, 14,15].  

Çapraz akım etkisinin yanı sıra, çoklu çarpan jetlerde özelliklede sayısal çalışmalarda ısı transfer durumunu 
etkileyen önemli paramatreler olarak, sınır şartları, jetler arası boyutsuz mesafe, plakalar arası boyutsuz mesafe, 
iterasyon sayısı, yakınsama kriteri, akışkan özellikleri, Reynold sayısı vb. Görüldüğü gibi çoklu çarpan jet ile ısıtma 
ve soğutma uygulamaları için bazı parametrin etkisinin daha geniş araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada 
sayısal bir çalışma olup, girişte türbülans yoğunluğunun sayısal sonuçlara etkisi ele alınmıştır. Farklı türbülans 
modelleri bakımından sonuçların nasıl değiştiği, elde edilen sonuçların muadil parametreler için deneysel sonuçlar 
ile benzerliği incelenmiştir.    

2. SAYISAL ANALİZ 

Çoklu çarpan jet için ele alınan model Şekil 1’de gösterilmiştir. Şeki 1a’dan da görüldüğü gibi jetler orifis 
plaka üzerinde yatayda X ve düşeyde Y yönünde dizilmiş olup, çarpan jet yönü ise Z yönündedir. Orifis ve hedef 
plaka boyutları 20mm, 40mm, jet çapı ise d şeklinde gösterilmiş olup 2mm alınmıştır. Jetler arası mesafe, yatay ve 
düşey yönde olmak üzere boyutsuz olarak Xn/d ve Yn/d şeklinde gösterilmiş ve bu değerler birbirine eşit alınmıştır 
(Xn/d = Yn/d = 2). Orifis plaka ve hedef plaka arası mesafe Zn/d = 2 şeklindedir. 

Ele alınan modelde Şekil 1b’de gösterildiği gibi üç tarafı adyabatik duvarlarla sınırlandırılmış olan tek çıkışa 
sahip kanal kullanılmıştır. Girişte hız sınır şartı kullanılmış olup, söz konusu akışkan hızı ele alınan sabit Reynold 
sayısına (15000) göre belirlenmiştir. Çıkışta sınır şartı basınç çıkışı olup relatif basınç 0 olarak alınmıştır. Hedef 
plakada sabit ısı akısı sınır şartı için ısı akısı büyüklüğü 9000 W/m2 kullanılmıştır. İterasyon sayısı 500,  yakınsama 
kriteri ise 10-6, sürekli koşullar için çözüm yapılmıştır. Sayısal analiz çalışmalarında grid doğruluk payını 
artırmak için eleman sayısının artırılması yani elaman boyutunun küçültülmesi tercih sebebidir; ancak öte yandan 
eleman sayısının artması çözüm sürecini artıracağından dolayı istenmeyen bir durumdur. Grid doğruluğu K-𝝎𝝎 
türbülans modeli için eleman kenar uzunlukları  0.2mm ve 0.22mm için sağlanmış olup, Şekil 2’de deneysel 
çalışma olan Ref.[1] ile kıyaslanmıştır. Bu anlamda 0.22 mm eleman kenar uzunluğu  kullanıldığında grid kaynaklı 
hata payı makul hata payı olarak değerlendirilebilecek yüzde 1’lik bir hata payı ile 0.2mm eleman kenar uzunluguna 
sahip grid sonuçları ile aynı çıkmıştır. Bu yüzden geriye kalan tüm sayısal çözümler 0.22 mm eleman kenar 
uzunluğu  için yapılmıştır. İlgili grafikte deneysel ve sayısal çalışma arasında %15’lik bir sonuç farkı 
gözlemlenmiştir. Bu farkın sebebi öncelikle karşılaştırma yapılan referans çalışmanın sayısal çalışma değil de 
deneysel bir çalışma olması, mevcut çalışmanın sayısal olması, referans çalışmasına ait deneysel hatalar,  türbülans  
modellerinin yetersizliği vb. sebepler olabilir.  
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     Şekil 1: a) orifis plaka-bant gösterimi            b) akış alanı 

 

 
Şekil 2: Grid Doğruluğu 

 
Türbülans modeli doğrulaması için elde edilen sayısal verilerin doğruluğu referans olarak alınan deneysel 

çalışma [1] ile kıyaslanmıştır(Şekil 3). Söz konusu karşılaştırma Şekil 1a’da gösterilmiş olan bant bölgesi için 
alan ortalamalı Nusselt sayıları (Nuort.bant) dikkate alınarak yapılmıştır. K-𝜔𝜔 ve SST modellerine ait sonuçlar 

birbiri ile yakın değerler göstermiş olmakla birlikte, deneysel verilere en yakın değerler K-𝜔𝜔 türbülans modeline 
ait çıkmıştır. Bu anlamda diğer türbülans modellerine göre sonuçlarının deneysel verilere yakın çıkması 
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bakımından, geriye kalan tüm sayısal çözümlerde K-𝜔𝜔 türbülans modeli kullanılmıştır.

 
Şekil 3: Türbülans modeli doğrulaması 

3. Matematiksel Model ve Denklemler 
 

Çalışmada sıkıştırılamaz akış kabulu ile 25°C için hava kullanılmış ilgili özelikler esas alınmıştır. Numerik 
çözümde temel momentum ve süreklilik denklemi, enerji denklemi ve türbülans modeli ilgili denklemleri için 
çözüm yapılmıştır. Söz konusu çözümde kullanılan momentum denklemi olan Reynolds ortalamalı Navier stokes 
denklemi (1) kartezyen koordinatta üç boyutlu olarak aşağıdaki gibidir: 
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Bu denklemde µt türbülans viskozitesini göstermektedir.  Süreklilik denklemi ise (2) nolu eşitlik ile ifade edilmiştir. 
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Prandl sayısı aşağıdaki gibi ifade edilirse (3), enerji denkliği denklem (4)’teki gibi ifade edilebilir. 
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Burada k akışkanın moleküler ısıl iletkenliğini ve kt türbülans ısıl iletkenliğini gösterir. 
 

0
20
40
60
80

100
120

0 5 10 15

N
u o

rt
.b

an
t

Bant Sayısı

SST, Re = 15000

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 463 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada çoklu çarpan jet için akışkanın farklı türbülans yoğunluklarında akış alanına giriş yapması 
durumunun ısı transfer durumuna ve akış karakteristiğine etkisi araştırılmıştır. Söz konusu çalışmada giriş türbülans 
yoğunlukları düşük yoğunluklu (%1), orta yoğunluklu (%5) ve yüksek yoğunluklu (%10) olmak üzere üç farklı 
durum için değiştirilmiştir. Bunların dışındaki diğer parametrelerden jetler arası boyutsuz mesafe olan Xn/d = Yn/d 
= 2; hedef plaka ve orifis plakalar arası boyutsuz mesafe olan Zn/d = 2 ve Reynolds sayısı Re = 15000 ortak 
alınmıştır. Her bir türbülans modeli için ayrı ayrı sonuçlar gösterilmiştir.  

Ele alınan çalışma için uygun türbülans modelinin belirlenmesi amacıyla Şekil 4’te üç farklı türbülans 
modeli için %1 türbülans yoğunluğu baz alınarak her bant için alan ortalamalı Nusselt (Nuort.bant) grafiği 
gösterilmiştir. İlgili grafikte esas alınan banta ait, alan ortalamalı Nusselt sayısının, bant sayısına göre değişimine 
bakılmıştır. Aynı grafikte ilgili değerin deneysel çalışması olan referans [1] ile karşılaştırma yapılmıştır. Sözkonu 
referans çalışması mevcut çalışma ile geometrik olarak muadil olup, Referans çalışmasının Reynolds Sayısı 
16130’dur. Bu durumlar için referans [1] deneysel değerlerine en yakın değer K-𝜔𝜔 ve SST’ye ait çıkmıştır. 
Özellikle plakanın üst bölgesinde yani yaklaşık olarak 8. banta kadar olan bölgede SST ve K-𝜔𝜔 hemen hemen tam 
çakışmış iken, daha sonra küçük farklılıklar ile sapma gözlenmiştir. Plaka çıkışına doğru gözlemlenen bu sapma 
çapraz akım etkisinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda grafikten K-𝜔𝜔 türbülans modelinin SST’ye 
göre bu çapraz akım etkisine daha iyi uyum sağladığı söylenebilir. K-𝑣𝑣 ise bu iki türbülans modeline göre çok daha 
uçuk değerler göstermiştir. Görüldüğü gibi K-𝑣𝑣 türbülans modelinde çıkan Nusselt değerleri SST ve K-𝜔𝜔 
modellerine göre daha yüksek değerler göstermiş olsa da deneysel çalışmadan daha uzak olması bakımından SST 
ve K-𝜔𝜔 modellerine ait sonuçlar daha gerçekçidir.  

 

 
Şekil 4: %1 türbülans yoğunluğu için farklı türbülans modellerinin karşılaştırılması 

 
Benzer sonuçları Şekil 5’ten de daha açık şekilde görebiliriz. Şekil 5’te çıkış yönünde (Yn/d)ortalama Nusselt 

sayısına bakılmıştır. SST ve K-𝜔𝜔 türbülans modellerinin yakın değerler gösterdiği ve K-𝑣𝑣 çok daha yüksek değerler 
gösterdiği görülmektedir. Yine akışın çıkış yönünde plakanın yaklaşık yarısına kadar olan kısımda SST ve K-𝜔𝜔 
tam olarak çakışmakta; ancak bu noktadan sonra her iki model için bulunan değerlerde sapma görülmekte ve plaka 
çıkışına yakın bölgede bu sapma daha bariz olmakta; SST gerçek sonuçlardan uzaklaşmakta, K-𝜔𝜔  ise gerçek 
değerlere daha yakın değerler göstermeye devam etmektedir. Bunun temel sebebinin plaka çıkışına doğru artan 
çapraz akım etkisi, oluşan kanal akışı etkisi ve bu etkilere karşı K-𝜔𝜔 türbülans modelinin SST’ye göre daha iyi 
cevap vermesidir.  

Şekil 4’te K-𝜔𝜔 türbülans değerinin tüm türbülans yoğunlukları için deneysel verilere en yakın değerleri 
gösterdiğinden bahsetmiştik bu durumda Şekil 5’için de tüm türbülans yoğunluklarında K-𝜔𝜔 türülans değerlerinin 
gerçek değerlere en yakın değerler gösterdiği söylenebilir. 
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Şekil 5: Farklı türbülans modelleri için farklı türbülans yoğunluğunun etkisi 

 
Farklı türbülans yoğunluklarının etkisine bakılacak olursa, yine Şekil 5’te görülen her türbülans modeli(SST, 

K-𝜔𝜔, K-𝑣𝑣) için farklı türbülans yoğunluklarında (%1, %5, %10 gibi)  sonuçlar elde edilmiş; her türbülans modeli 
için ayrı ayrı olarak değerlendirme yapıldığında türbülans yoğunluklarının sonuçları önemli derecede 
değiştirmediği anlaşılmıştır. Örneğin sadece SST için olan sonuçlara baktığımızda farklı türbülans yoğunlukları 
olan %1, %5 ve  %10 için sonuçlar hemen hemen çakışmıştır. Bu anlamda sonuç olarak çoklu çarpan jet akış 
alanında Nusselt sayısı için bir çözüm yapılması durumunda, türbülans yoğunluklarının seçiminden ziyada uygun 
türbülans modelinin seçimi, sayısal sonuçları deneysel sonuçlara daha çok yaklaştıracağı söylenebilir. 
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 ÖZET 

Bilindiği gibi egzoz emisyonlarının insanlar ve çevre üzerinde pek çok zararlı etkileri görülmektedir. Bu 
nedenle günümüz kara ve deniz vasıtalarında kullanılan dizel motorlarından salınan emisyonları aşamalı olarak 
sınırlandırılmaktadır. 15 Mart 2013 tarihinde 28588 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “1978 
Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası 
Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” gereğince MARPOL 
Ek-VI (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) ve NOx Teknik Koduna (Amendments 
to the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines) uygun olarak 130 
kW ve üzeri makine gücüne sahip gemi dizel motorlarından kaynaklanan Azot Oksitleri emisyon değerlerinin 
ölçülmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada teknik kodun 5. ve 6. bölümlerinde geçen prosedürler 
değerlendirilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: MARPOL, NOx, Emisyon, Dizel Motor 
 

Measurement of NOx Emissions Caused By Ships 

 ABSTRACT 

As it is known, exhaust emissions have many harmful effects on human health and the environment. For this 
reason, emissions from diesel engines used in modern day and marine vehicles are being limited gradually. Pursuant 
to the Law on the “Elimination of the 1977 Protocol Amending the International Convention on the Prevention of 
the Pollution of the 1973 Seas by the Sea Vessels in accordance with the 1978 Protocol” published on the Official 
Gazette no. 28588 on 15 March 2013, in accordance with the MARPOL Annex-VI (International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships) and Technical Code (Amendments to the Technical Code on Control of 
Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines), emission values of Nitrogen Oxides emitted by ship 
diesel engines with a power of 130 kW and above must be measured and inspected. In this study, the procedures 
in sections 5 and 6 of the technical code will be evaluated.  

 
Keywords: MARPOL, NOx, Emission, Diesel Engine 

1 GİRİŞ 

Dünyada taşımacılık yapan araçların tamamına yakını yakıt olarak petrol türevlerini kullanmaktadır. Deniz 
ulaştırmasında kullanılan gemi ve diğer su araçları çok büyük oranda düşük ve orta devirli gemi dizel motorları ile 
donatılmışlardır. Dizel motorlarında yakılan petrol türevi yakıtların bir sonucu olarak, motorların egzozlarından 
insan ve çevre açısından olumsuz sonuçlar meydana getiren bir takım zararlı egzoz emisyonları yayılmaktadır. 
Dizel motorlarından meydana gelen çok sayıda farklı emisyondan en önemlilerinden bir tanesi azot oksitler 
(NOx)dir. 
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NOx emisyonu, yakıtların yüksek sıcaklıkta yanması sonucunda yanma havası içindeki azotun yanması 
sonucunda meydana gelmektedir. Dizel motoru silindirleri içerisinde havanın sıkıştırılarak basınç ve sıcaklığı artan 
havanın içine yakıt püskürtülmesi sonucunda oluşan yüksek ısı sebebiyle yüksek miktarlarda NOx emisyonu 
oluşmaktadır. Dizel motorları benzin motorlarına nazaran daha yüksek sıkıştırma oranına sahip olduğundan, 
motorun sıkıştırma ve yanma aşaması (stroke) sonrasında daha görece daha yüksek sıcaklıklar oluşur. Dolayısıyla 
motor performansı, gücü ve verimi ne kadar yüksek olursa, yanması sonrası silindir içindeki sıcaklık o denli yüksek 
olmakta ve meydana gelen NOx miktarı daha da artmaktadır.  

NOx emisyonu tamamıyla motorun tasarım ve performansına bağlı olduğundan, dizel motorlarından 
meydana gelen NOx emisyonunu sınırlandırmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuatta farklı kural ve yaptırımlar 
da getirilmiştir. NOx emisyonu sadece motorlarda değil, yüksek yanma sıcaklığının oluştuğu tüm yanma 
işlemlerinde meydana gelebilmektedir. Bu sebeple mevzuatta sadece dizel motorları değil, NOx emisyonunun 
oluşabileceği farklı işlemlere ait kurallar bulunmaktadır. Dizel motorlarında meydana gelen NOx emisyonu sınır 
değerleri, motordan elde edilen iş başına çevreye salınabilecek azami NOx emisyonu miktarı olarak (g/kWh) 
tanımlanmaktadır. 

Ağır Hizmet Araçları ve Motorlarının Emisyonları (Euro 4 Ve Euro 5) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği(1) 
(2005/55/At) (RG: 26680, 24.10.2007), Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç 
Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((At) 595/2009) 
(RG: 28014, 03.08.2011), Hafif Yolcu Ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 Ve Euro 6)  Bakımından 
Ve Araç Tamir Ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((At) 
715/2007) (RG: 27207, 21.04.2009) ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli 
Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (Ab/168/2013) (RG: 29453, 
22.08.2015) gereğince, karayolu araçlarından meydana gelen NOx emisyonunu sınırlandırmak üzere kurallar 
bulunmaktadır. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (RG: 27721, 06.10.2010) ile atıkların yakılması sonucu 
oluşan NOx emisyonu sınırlandırılmaktadır. Elektrik Şebeke Yönetmeliği (RG: 29013, 28.05.2014) gereğince 
elektrik üretim tesislerinin NOx ve diğer emisyon değerlerini içeren ünite verileri tutulmalıdır.Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (RG: 26898, 06.06.2008) ile hava kalitesinin sağlanması amacıyla 
belirlenen bölge ve alt bölgelerde havadaki NOx konsantrasyonu için sınır değerler getirilmiştir. Isınmadan  
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (RG: 25699, 13.01.2005) ile, tüm konutlarda ve okul, işyeri 
sosyal tesis gibi benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan NOx emisyonuna 
sınırlama getirilmektedir. 

Denizcilik açısından bakıldığında, gemi ve su araçlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi, TC 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluğundadır. “Her bir Bayrak Devleti, kendi 
bayrağı altındaki gemilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlamakla sorumludur. Bu sorumluğun yerine 
getirildiğinin göstergesi olarak gemilere şekli ve şartları Sözleşmede belirtilen sertifikalar verilir [1].”. 

Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından deniz çevresinin korunması amacıyla oluşturulmuş MARPOL 
73/78 Sözleşmesi’nin Ek VI’sı, Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi ile ilgili kuralları 
içermektedir. MARPOL Ek VI Kural 13’te, gemi dizel motorlarından meydana gelen NOx emisyonunu azaltmak 
amacıyla motor devrine bağlı olarak sınır değerler belirlenmektedir.  

Tablo 1. MARPOL Ek VI Kural 13 NOx Sınır Değerleri 

Tier Gemi İnşa Tarihi 
Ağırlıklı toplam emisyon sınırı (g/kWh) 

n = motor devri (rpm) 
n < 130 n = 130-1999 n >= 2000 

I 1 Ocak 2000 17.0 45.n-0.2 9.8 
II 1 Ocak 2011 14.4 44.n-0.23 7.7 
III 1 Ocak 2016 3.4 9.n-0.2 2.0 

 
Gemi kaynaklı NOx emisyonlarını azaltma çalışmaları kapsamında getirilen ve yıllara göre belirlenen üç 

aşamalı (Tier I, II, III) olarak uygulanması düşünülen sınır değerlere ait tarihler belli dönemlerde ertelenmekte, 
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bazı gemilere de muafiyetler getirilmektedir. Özellikle Tier III sınır değerlerine uyum sağlamak denizcilik sektörü 
için artı maliyet getirmektedir. 

Gemi dizel motorlarından kaynaklanan NOx emisyonlarının ölçüm kurallarını belirlemek üzere IMO Deniz 
Çevresi Koruma Komitesi (MEPC) tarafından NOx Teknik Kodu 2008 yayınlanmıştır. Bu kod içerisinde, NOx 
emisyonlarının nasıl ölçüleceği, gemi dizel motoru üzerinden hangi değerlerin alınacağı, emisyon değerlerinin nasıl 
hesaplanacağı, nasıl sertifikalandırılacağı gibi konularda kapsamlı bilgiler bulunmaktadır. NOx sınır değerlerine 
uygun olan makineler için EIAPP sertifikası (The Engine International Air Pollution Prevention Certificate) 
düzenlenmektedir. 

1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 
Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (RG: 28588, 
15.03.2013) gereğince, Türkiye MARPOL 73/78 Sözleşmesi’nin Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Önlenmesi ile ilgili Ek VI kuralını kabul etmiştir [2].  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve 
İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 04.07.2014 tarihinde çıkarılan 2014/268 Sayılı Uygulama 
Talimatı’nda, Kanun ile ilgili olarak 2014/6035 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı geçen Protokol’ün yürürlüğe 
giriş tarihi 04.02.2014 olarak belirlenmiştir. Yine aynı talimatta, 04.02.2014 tarihinden önce inşa edilen gemilerin 
NOx emisyonu sınır değerlerini içeren MARPOL Ek VI, Kural 13’ten muaf tutulacağı belirtilmektedir [1]. 

Son olarak ta, yine TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından 29.06.2016 tarihinde MARPOL Ek VI Kural 13 isimli 2016/274-1 Sayılı Uygulama Talimatı 
ile, Liman Başkanlıkları’ndan, söz konusu NOx ölçüm prosedürlerinin belirlenmesi, uygulamanın nasıl yapılacağı 
ve ölçüm sonrasında düzeltici alternatif tedbirlere ilişkin konulara yönelik olarak ilgili bilimsel kurum ve 
kuruluşlarla yapılan toplantılar neticesinde deniz yetki alanlarındaki balıkçılık faaliyetlerinde bulunan gemilerdeki 
130 kW ve üzerindeki gemilerden Kural 13’e uymalarının istenmeyeceği belirtilmiştir. 

Şu anda ülkemizde gemi dizel motorlarından kaynaklanan NOx emisyonunun ölçüm, hesap, belgelendirme 
ve uygunsuzlukların giderilmesi konusunda herhangi bir ulusal mevzuat bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmenin gereğini yerine getirmek üzere, denizcilik sektörüne en az maliyet 
getirecek, güvenilir bir NOx ölçüm ve belgelendirme sistemin oluşturulabilmesi amacıyla öneriler getirmektir.  

2 NOX EMİSYONUNU AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR 

NOx emisyonunu azaltmak için yanma sıcaklığını düşürme çabaları, beraberinde motorun performans ve 
verimini düşürdüğünden, motor güç ve performansını düşürmeden NOx emisyonunu azaltmak adına yapılmış olan 
çok sayıda çalışma mevcuttur. 

NOx azaltım yöntemleri (1) Ön İşlemler, (2) Birincil Yöntemler ve (3) İkincil Yöntemler olarak üç kısımda 
incelenebilir [3]:  

 
Ön İşlemler 

Bu işlemler esas olarak, oluşan kirleticilerin azaltılması için kullanılan yakıtın içeriğindeki kirleticileri 
azaltmayı ve böylece kirlilik henüz oluşmadan önlemeyi amaçlar.  

 
Yakıt Denitrasyonu 

Yakıtın içeriğindeki kütlece 0,1% oranında bulunan azot 0,6 g/kWh NOx oluşumuna yol açar. Dolayısıyla 
yakıt içeriğindeki azotun ayrıştırılması oluşan azot oksit miktarını da düşürecektir. Bununla beraber bu yöntem 
günümüzde sadece teorik olarak mümkündür. 

 
Alternatif Yakıt Kullanımı 

Gemiler ağır yakıt (HFO) ve deniz tipi dizel yakıt (MDO) haricinde metanol ve sıvı petrol gazı (LPG)’nı 
yakıt olarak kullanabilir. Her iki yakıt da NOx üretiminde azaltım sağlasa da metanol, maliyetli oluşu ve 
kullanılabilmesi için motor modifikasyonlarına ihtiyaç duyması nedeniyle; LPG ise gemide taşınması sırasında 
güvenlik sorunlarına yol açması nedeniyle çok tercih edilmemektedir [4]. 

 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 469 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Emülsifiye Yakıt 

Yakıta su eklenmesi oluşan NOx miktarını azaltır ancak emülsifikasyon sürecinde kullanılacak suyun temiz 
ve tuzdan arındırılmış olması gerektiğinden bir su damıtım sisteminin kurulması gerekmektedir [5]. 

 
Birincil Yöntemler 

Birincil yöntemler motor içindeki değişiklikler vasıtasıyla içten yanma sürecini değiştirerek emisyonları 
azaltmayı amaçlar.  

 
İçten Yanma Modifikasyonu 

Püskürtme gecikmesi yanma odası içindeki sıcaklığı ve maksimum yanma basıncını düşürerek NOx 
emisyonlarında 30% civarında azalma sağlar [6]. Püskürtme basıncının, yüksek basınçlı püskürtme sistemleri 
tarafından yüksek ve sabit bir oranda tutulması sayesinde NOx emisyonlarında azalma sağlanır [7]. Miller çevrimi 
ile sıkıştırma oranı, yüksek basınçlı turboşarj, değişken hava girişi zamanlaması ve hava soğutma şarjının optimize 
edilmesi yoluyla yanma odasındaki sıcaklık düşürülür ve NOx emisyonlarında 35%’e varan azalmalar sağlanabilir 
[8]. 

 
Egzoz Gazı Çevrimi (EGR) 

Çevim süreci, egzoz gazının bir kısmının filtreden geçirilip soğutularak motor besleme havası olarak yeniden 
kullanılmasını içerir ve bu sayede silindir içi sıcaklığının düşürülmesi sağlanarak NOx emisyonları azaltılır. Bu 
yöntemle NOx miktarında 35% civarında azalma olduğu gözlenmiştir [9]. 

 
Yaş Hava Motoru (HAM) 

Bu yöntem, yanma havasına gönderilen su buharına deniz suyu eklenmesini içeren ve su püskürtme 
yöntemine alternatif olarak geliştirilen bir yöntemdir. Yanma sıcaklığının düşmesine bağlı olarak NOx oluşumunu 
80%’e varan oranlarda düşürdüğü gözlenmiştir [9]. 

 
İkincil Yöntemler 

Bu yöntemler egzoz gazının tekrar yakılarak ya da bir katalizör veya plazma sisteminden geçirilerek 
işlenmesine dayalı, doğrudan egzoz gazını hedef alan yöntemlerdir. 

 
Seçkili Katalitik İndirgeme (SCR) 

Bu yöntem, NOx emisyonlarını amonyak ve üre gibi indirgeyici bileşenlerle tepkimeye sokarak su ve azot 
moleküllerine ayrıştırma işlemine dayanır. Bu süreçte katalizör olarak titanyum oksit ve vanadyum oksitten 
yararlanılır [10]. Bu yöntemle NOx emisyonlarında 90-95% oranında azalma sağlanabilir. 90% azalma için 1 kWh 
enerji başına 15 g üreye ihtiyaç duyulur [11]. 

 
Seçkili Katalik Olmayan İndirgeme (SNCR) 

SCR yöntemiyle büyük benzerlik taşıyan bu yöntemde SCR yönteminden farklı olarak sadece katalizörler 
kullanılmaz. Diğer tüm süreç aynı olup NOx emisyonlarında 50% azalma sağlanır [5]. 

Cheng vd., (2018), seryum, demir, titanyum ve oksijen elementlerini içeren 3DOM malzemesini SCR 
yönteminde katalizör olarak kullanarak dizel motorlardan kaynaklanan NOx emisyonlarını etkili bir şekilde 
azaltmayı başarmışlardır [12]. Karavalakis vd., (2016) yaptıkları çalışmada soya yağı ve iç yağından elde edilen 
biyodizel katkılı dizel yakıtların NOx emisyonlarına etkisini araştırmışlardır. Çalışmada ulaşılan sonuca göre soya 
yağı NOx emisyonlarını arttırmış, iç yağı ise NOx emisyonlarına fazla bir etki göstermemiştir [13]. Rao ve Honnery, 
(2017), deneylerde güçlü bir korelasyon içinde oldukları gözlenen NOx emisyonları ve iyon akımını araştırmak için 
doğrudan püskürtmeli dizel motorda oluşan iyon akımlarını modellemişlerdir [14]. Geng vd., (2017)’in 
çalışmasında atık yemeklik yağdan elde edilen biyodizelin NOx oluşumuna etkisi incelenmiştir ve biyodizel 
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kullanımının silindir sıcaklığını düşürmesinden dolayı NOx emisyonlarını da düşürdüğü gözlenmiştir [15]. Abu-
Jrai vd., (2017) düşük kükürtlü dizel yakıt ile hidrojen ve metan yakıtlarının çeşitli oranlardaki karışımlarının 
düşük, orta ve yüksek makine yüklerinde yanma karakteristiğine ve  emisyonlara olan etkisiyle SCR yönteminin 
etkisini incelemişlerdir. Yüksek metan içeriğinin yüksek makine yüklerinde NOx oluşumunu azalttığı 
gözlemlenmiştir [16]. Geng vd. (2016) ultra düşük kükürt içeren yakıtların 50%-90% hız ve 25%-100% tork 
aralığında çalışan gemi yardımcı dizel makinelerinin NOx ve sera gazı üretimine olan etkilerini incelemiştir. NO 
üretimi hız ve torka bağlı olarak artsa da NOx hız ve ve torkla ters orantılı bir değişim izlemiştir [17]. Shao vd., 
(2016) NOx emisyonlarını azaltmak için ek bir malzemeye ya da karmaşık bir kontrol sistemine ihtiyaç duymayan 
yeni bir elektrokimyasal yöntem geliştirmişlerdir. Sistem, NOx emisyonlarını yüksek oranda düşürmeyi vaat 
ederken ikincil kirleticilerin de üretilmesinin önüne geçmektedir [18]. Puskar vd., biyodizel ve ultra düşük kükürt 
yakıtını 0%, 50%, 80% ve 100% oranlarında karıştırarak değişik makine yükleri ve hızlarında bu koşullarda makine 
operasyon karakteristiklerini incelemiştir [19]. Wang vd., (2017), EGR’nin silindir atlama (CB) ve egzoz gazı 
atlama (EGB) yöntemleriyle kombine şekilde kullanımının NOx emisyonlarını 3,4 g/kWh değerinin altına 
indirebildiğini gözlemlemiştir [20]. Praptijanto vd., (2015) dizel motorlarda etanolün dizel yakıta katılarak 
kullanılması durumunu bir sanal motor simülasyonunda test ederek etanol kullanımının NOx üretimini azalttığını 
gözlemlemişlerdir [21]. Yılmaz vd., (2013) dizel motorlarda 10% ve 15% su içeren iki dizel emülsiyon yakıtının 
egzoz emisyonları üzerindeki etkisini incelemiş ve 10% su içeren yakıtın egzoz emisyonlarıyla birlikte motor 
performansını da düşürdüğü, 15% su içeren yakıtın ise NOx emisyonlarını 26,9% oranında azalttığı görülmüştür 
[22]. 

3 TESTO 350 MARITIME BACA GAZI ANALİZATÖRÜ İLE EMİSYON ÖLÇÜMÜ 

TESTO 350 MARITIME gemi kaynaklı baca gazı emisyonlarının ölçümü için özel olarak tasarlanmış 
taşınabilir bir yanma ve emisyon analizatörüdür. Cihaz, kontrol ünitesi (okumaların gösterildiği ve analizör 
kutusunun kontrol edildiği ünite) ve analizör kutusundan (ölçüm aleti) oluşur. Kontrol ünitesi ile analizör kutusu 
arasındaki bağlantı, fişli kontaklar, veri yolu kablosu veya bluetooth (isteğe bağlı) ile sağlanır. Cihazın ölçüm 
aralığı ve hassasiyeti Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Ölçüm Aralığı ve Hassasiyeti 

Ölçüm Parametresi Ölçüm aralığı Çözünürlük 
°C -40 ; +1000 °C ±5 K 
O2 0 – 25 vol.%  
CO 0 - 3000 ppm  
NO 0 – 3000 ppm MARPOL Annex VI ve 

NO2 0 – 500 ppm NOx Teknik Kod 2008’e uygun 

SO2 0 – 3000 ppm  

CO2-(IR) 0 – 40 vol.%  

Diferansiyel Basınç -200 - 200 hPa  0.1 hPa 
NTC -20 to 50°C  0.1°C 

Mutlak Basınç 600 to 1150 hPa 1 hPa 
 
Ölçüm Hazırlığı 

Yanma havası sıcaklığı, analizör kutusuna yerleştirilen sıcaklık sensörü tarafından sürekli ölçülür. Sıfırlama 
aşaması için gerekli olan temiz hava, temiz hava valfı (isteğe bağlı) takılı değilse egzozdan, takılı ise valf girişinden 
geçmelidir. Bu nedenle baca gazı probu, sıfırlama aşamasından önce veya sıfırlama esnasında baca gazı kanalı 
içerisinde olabilir. 
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Cihaz yatay pozisyonda, asılı biçimde veya dikey pozisyonda çalıştırılabilir ancak ölçüm esnasında cihazın 
konumu değiştirilmemelidir. Cihazı çalıştırmadan önce aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekmektedir. 

- Tüm sistem bileşenleri gerekli şekilde bağlandı mı? 
- Prob ve sensörlerin tümü bağlı mı? 
- Tüm sistem bileşenlerinin güç kaynağı mevcut mu? 
Cihazın çalıştırılması ile geçilen sıfırlama aşamasında analizatörün sensörleri resetlenir. Tüm sensörlerin 

sıfır noktası ve kayması control edilir. O2 değeri 21% olarak ayarlanır. Bu nedenle sıfırlama aşamasında ortamın 
CO ve NO gibi gazlardan arındırılmış olması gereklidir. Ölçüm öncesinde dikkat sırası ile yapılması gerekenler 
aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Yanma sisteminde kullanılan yakıt türü seçilir. 
- Gerekli ölçüm parametreleri ve birimleri görüntüleme ekranına sabitlenir. 
- Okumaların yapılacağı ölçüm bölgesi enkinleştirilir. 
- Turboşarjör içersindeki sıcaklık ve nem değeri girilir. (Bu değerler TESTO 610 ile ölçülmeli ve ölçüm 

boyunca kontrol edilmelidir.) 
- Gazın herhangi bir engelle karşılaşmadan bacayı terk ettiğinden emin olunmalıdır. 
 

Ölçüm  

Hassas bir ölçümün yapılabilmesi için probun ucu baca gazının içindeki en sıcak bölgede olmalıdır. Probun 
daldırılacağı derinlik, ısı yalıtımının kalınlığına bağlı olarar değişir. Eğer ölçüm baca gazı turboşarjöründen sonraki 
bir noktada yapılıyor ise, baca içerisinde homojen bir karışım mevcuttur ve bu nedenle prob pozisyonunu özel 
olarak konumlandırmaya gerek yoktur. Hassas ve güvenilir bir ölçüm için okuma boyunca probun serbest ucunun 
mümkün olduğunca sabit bir pozisyonda bulunması gereklidir. Yüksek konsantrasyonlu ve uzun süreli ölçümlerden 
sonra cihaz temiz hava ile yıkanmalıdır. 

Gerekli okumalar tamamlandıktan sonra ölçüm sonuçları kaydedilebilir ve değerler çıktı olarak alınabilir.  

4 EMİSYON ÖLÇÜM BELGELENDİRME YETKİLENDİRME SİSTEMİ 

Emisyon ölçümleri üç şekilde yapılmaktadır: makine parametreleri kontrol yöntemi, basitleştirilmiş 
yöntem ve doğrudan ölçüm ve izleme yöntemi. Eğer makinenin geçerli bir EIAPP sertifikası mevcut ise 
makine parametreleri kontrol yöntemi kullanılırken, eğer geçerli sertifikası yoksa basitleştirilmiş yöntem 
ve doğrudan ölçüm ve izleme yöntemi kullanılmalıdır.  

Gemideki ölçüm faaliyetlerinin deniz ticaretini aksatmaması, esnek bir yapıya sahip olması 
gereklidir. Özellikle küçük boyutlardaki gemi ve tekneler için basitleştirilmiş yöntemi kullanmak uygun 
olacaktır.  

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, 
Türk Bayraklı gemi ve teknelerin NOx Teknik Kodu kapsamında ölçüm ve belgelendirmesinden 
sorumludur. Dolayısıyla kapsama giren su araçlarının Kod kurallarına uygun olarak ölçülmesi ve 
belgelendirilmesi için ilgili mevzuatın oluşturulması gereklidir. Tonajı 400 grt ve üzerindeki gemiler klas 
kurallarına tabidir. Bu sebeple, ölçüme tabi gemiler 400 grt üzerinde ve altındaki gemiler olarak farklı 
ölçüm kurallarına tabi tutulabilir.NOx ölçümü teknik uzmanlık isteyen, onaylı ölçüm cihazları gerektiren 
bir süreçtir. Bu sebeple, ölçümü yapacak kişilerin de cihazların kullanımı, ölçümü ve gerekli hesapların 
yapılması konusunda yeterliliğe sahip olmaları beklenmelidir. Ölçümü yapmaya yetkili kuruluşların iş 
güvenliği, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ilgili yeterli sertifikalara sahip olması ölçümlerin 
güvenilirliği için gerekli olacaktır.  

Sadece ölçüm ve hesaplamalar değil, ölçümü yapılan ve yapılacak olan gemilerin takibi, 
sertifikasyon süreçlerinin kontrol altında tutulması gibi sebeplerle, ölçüm ve belgelendirme süreçlerine 
mühendis odaları, üniversiteler, klas kurumları ve idare gibi farklı kurumların dahil edilmesi 
gereklidir.Ölçümlerde görev, yetki ve sorumluluk alması gereken kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunların 
sorumlu olması gereken konular Tablo 3’te gösterilmektedir. Bu tablodaki sorumluluklara göre ölçümler 
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için uygun iş akışlarının oluşturulması ile başarılı bir ölçüm ve belgelendirme sürecinin sağlanabileceği 
değerlendirilmektedir.  

Tablo 3. NOx Ölçüm Sürecindeki Kuruluşlar ve Görevleri.  

Dayanak Sorumluluklar Hazırlanacak Döküman 
Yönetim -Ölçüm firmalarının yetkilendirilmesi 

-Ölçüm uzmanlarının yetkilendirilmesi 
-Yönetim adına Komisyon 
tarafından hazırlanan 
dökümanların onaylanması 

GMO-GEMIMO Ölçüm 
Komisyonu 

-Gemi kökenli NOx emisyonları hakkında bir 
kayıt sistemi oluşturulması 
-Ölçüm sonuçlarına göre bir veritabanı 
oluşturulması 
-Personel, nakliye firması temsilcileri ve 
sörveyörlere ölçüm hakkında eğitim verilmesi 
-Yönetimle eğitim, dökümantasyon, kayıt ve 
arşiv sistemi ile düzenlemeleri geliştirme 
konusunda işbirliği yapılması 
-Ölçüm firmalarının, ekipmanın, kalibrasyonun, 
yazılımın, personel eğitiminin ve 
kalifikasyonların denetlenmesi ve 
sertifikalandırılması 
-Yapılan ölçümün, test kayıtlarının ve teknik 
dosyaların uygunluğunun denetlenmesi 

-Ölçüm personelinin yeterliliğini 
gösterir sertifika hazırlanması 
-Makineler için Hava Kirliliği 
Önleme Mutabakatı hazırlanması 

Ölçüm Firması 
Değerlendirme Kurulu 

-Ölçüm firmasının yetkilendirilmesi -Ölçüm firması değerlendirme 
raporunun Oda’ya sunulması 

Ölçüm Firması -Yetkilendirilme için gerekli ön koşulların 
sağlanması 
-Yönetime danışılmak suretiyle yetkilendirilme 
için bütün gerekli koşulların tamamlanması 
-Ölçüm için gerekli ve onaylı tüm ekipmanın 
sağlanması 

-Ekipmanların kalibrasyonunun 
belirlenmiş periyotlarla düzenli 
olarak yapılması 
-Ölçüm için personelin yeterli bilgi 
düzeyinde olması 
-Ölçüm sonuçlarının 
belgelendirilmesi 
-Ölçüm sonuçlarının Komisyona 
rapor edilmesi 

Ölçüm Uzmanı -Ölçüm için gerekli ön koşulların sağlanması 
-Ölçüm ekipmanı üreticilerinin eğitimlerine 
katılımın sağlanması 
-Komisyonun ölçüm hakkındaki eğitimlerine 
katılımın sağlanması 

-Ölçüm işleminin firma 
bünyesinde ve mevzuata uygun 
olarak gerçekleştirilmesi 
-Ölçüm sonuçlarının bilgisayar 
ortamına aktarılması 

Tekne Sahibi -NOx yeterliliği için Yönetime gerekli 
başvuruların yapılması 
-Ölçümlerin yetkili bir ölçüm firması tarafından 
yapılmasının sağlanması 
-Ölçüm sonuçları limitleri aşıyorsa gerekli 
azaltıcı yöntemlerin uygulanması 

 

TL veya Gemi Sörvey 
Kurulu 

-400 grostondan büyük gemiler için gemide 
ölçümlerin yapılması 
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IMEAK-DTO -Sektörün konu hakkında bilgilendirilmesi ve 
bilgilerin güncel tutulması 

 

5 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Azot oksitler, dünya çapında çeşitli üretim ve nakliye süreçlerinde ortaya çıkan en önemli zararlı gazlardan 
olup gemi kökenli emisyonların da temel bileşenlerindendir. Gemi kökenli azot oksit üretimi her ne kadar toplam 
dünya üretiminin az bir kısmını meydana getirse de bu emisyonların özellikle Akdeniz gibi yoğun nüfus barındıran 
ve kısmen kapalı havzalarda hem insan sağlığına hem de çevreye önemli olumsuz etkileri olduğu da bilinmektedir. 
Bu sebeple azot oksitlerin ölçümü ve tespiti, azot oksit üretimine kısıtlamalar getirilmesi ve gerekli azaltma 
tedbirlerinin üzerinde çalışmalar yapılması konusunda temel bilgilerin elde edilmesini sağlar. İlk aşamada ölçümle 
ilgili süreçleri takip etmeleri için bazı kuruluşlar yetkilendirilir.  Bu amaçla, gemi türlerine göre farklı kısıtlamalar 
zaten getirilmiş olduğundan, öncelikle bir gemi türü grubu deney seti olarak belirlenir ve IMO onaylı ölçüm 
cihazları temin edilerek gemi makinelerindeki içten yanma prosesi sonucunda ne kadar azot oksidin açığa çıktığı 
tespit edilir. Bütün bu süreç yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kontrol edilir. Elde edilen ölçüm sonuçları 
değerlendirilerek denetlenen geminin belirlenen limitlere uyumlu olup olmadığı incelenir ve uyumlu olmadığı 
görülürse geminin ek tedbirler alması sağlanır. 

Ölçüm ve tedbir alınması hususlarında üniversiteler ve denizcilik kuruluşları, önce dolaylı olarak IMO’ya 
sonra da devlete karşı sorumludur. Azot oksitlerin azaltılması konusundaki temel itici güç olan ekonomik 
nedenlerin yanısıra çevre bilincinin de yaygınlaştırılması gerekli tedbirlerin alınması için doğal bir neden olacaktır. 
Ölçümlerin çevresel ve ekonomik kaygılarla düzenli olarak yapılması ve bu ölçümlerin doğruluklarının 
yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenli ve etkili bir şekilde denetlenmesi, gemi kökenli azor oksit 
emisyonlarının belirlenmiş sınırlarda kalması için çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. 
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 ÖZET 

Teknolojinin hızla gelişmesi ve her alanda yaygın kullanımı neticesinde farklı formatlarda üretilen, saklanan 
ve manipüle edilen veri miktarında çok hızlı bir artış olmuş, bu artışla beraber “büyük veri” kavramı ortaya 
çıkmıştır. Bu kavram ağ günlükleri, görüntü ve ses dosyaları, GPS verileri, sensör verileri, log dosyaları gibi değişik 
kaynaklardan gelen farklı formattaki verileri kapsamaktadır. 

Kablosuz Sensör Ağlar birçok alanda uygulanabilen yeni bir teknolojidir. Kablosuz Sensör Ağlar, kablosuz 
olarak birbirleriyle bilgi alışverişi yapan sensörler ve bunların bir merkezden izlenmesini sağlayan ağlardır. 
Kablosuz Sensör Ağlarda sensörler tarafından üretilen veriler zaman geçtikçe üstel olarak artış sağlar. Bunun 
sonucunda yüzbinlerce veri toplanır. Bu veriler üzerinde doğru analizlerin ve kararların verilebilmesi için en uygun 
veri işleme yöntemleri kullanılmalıdır. 

Günümüzde büyük veriyi analiz etmek ve anlamlı sonuçlar elde etmek için yüksek maliyetli süper 
bilgisayarların kullanımı ve ilişkisel veri tabanlarının kullanımının yerine, standart bilgisayarlardan oluşan bir ağ 
üzerinde dağıtık veri işleme yönteminin kullanılması gittikçe önem kazanmaktadır. 

Dağıtık veri işleme araçlarından Hadoop günümüzün en önemli dağıtık veri işleme teknolojilerindendir. 
Hadoop, bugün tanınmış birçok firma tarafından da tercih edilen ve desteklenen bir açık kaynak kod projedir. Genel 
manada sıradan bilgisayarlardan oluşan kümesel yapılar üzerinde büyük boyutlara sahip veri setlerinin analiz 
edilmesini sağlar. 

Bu çalışmada büyük veri kavramı incelenerek, dağıtık veri işleme teknoloji olan Hadoop’un Kablosuz 
Sensör Ağlarda kullanımları irdelenerek karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kablosuz Sensör Ağlar, Büyük Veri, Dağıtık Sistemler, Hadoop 

Hadoop Applications in Wireless Sensors Network 
 ABSTRACT 
The rapid development of technology and the widespread use of each field resulted in a very fast increase in 

the amount of data stored and manipulated, produced in different formats, with this increase the concept of “big 
data” emerged. This concept covers data in different formats from different sources such as network logs, image 
and audio files, GPS data, sensor data, log files.  

Wireless Sensor Networks are a new technology that can be applied to many areas. Wireless Sensor 
Networks are sensors that wirelessly exchange information with each other and networks that allow them to be 
monitored from a center. The wireless sensor network allows the data generated by the sensors to increase with 
time. As a result, hundreds of thousands of data are collected. The most appropriate data processing methods should 
be used for correct analysis and decision making on this data. 

Today, big data has a high cost to analyze and get meaningful results. The use of relational databases on a 
network of computers instead of the standard method is the use of distributed data processing is becoming 
increasingly important. 

Hadoop is one of the most important distributed data processing tool technologies of our day. Hadoop is an 
open source code project that is preferred and supported by many prominent firms today. In general, it allows 
analysis of large data sets on clustered structures made up of ordinary computers. 
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In this study, the concept of big data was examined and the use of Hadoop which is distributed data 
processing technology, was examined and compared for Wireless Sensor Networks. 

 
Keywords: Wireless Sensors Network, Big Data, Distributed Systems, Hadoop 
 

1. GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin her alanda hızla gelişmesiyle birlikte, kablosuz iletişim teknolojileri alanında da 
büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Kablosuz haberleşmenin her geçen gün kullanım alanının genişlemesi, mevcut 
sistemlerin kablosuz modelleriyle yer değiştirmesine sebep olmaktadır. Sensör ağlar alanında özellikle Kablosuz 
Sensör Ağlar son zamanlarda oldukça gündemde olan ve birçok alanda uygulanabilen yeni bir teknolojidir [1]. 
Kablosuz Sensör Ağlar (Wireless Sensor Network, WSN) kavramı ilk kez 1980 yıllarında ortaya çıkmıştır. Mikro 
elektromekanik (MEMS) sistemlerdeki gelişmeler ve kablosuz haberleşme sistemlerindeki ilerlemelerle birlikte 
1990’lı yıllarda önemli bir araştırma alanı haline gelmeye başlamıştır. İlk zamanlarda askeri alanda kullanılan 
kablosuz Sensör ağları; zamanla maliyetlerinin düşmesi ile çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [2]. 
Kablosuz Sensör Ağlar onları karakterize eden sınırlı kaynaklarına rağmen donanım, yazılım ve iletişim 
protokollerindeki son gelişmeler sayesinde önemli bir atılıma tanık olmuştur [3]. 

En basit haliyle, Kablosuz Sensör Ağları, kablosuz olarak birbirleriyle bilgi alışverişi yapan sensörler ve 
bunların bir merkezden izlenmesini sağlayan ağlardır. Her sensör düğümü, kablosuz iletişim yeteneğine ve sinyal 
işleme ile veri yaymaya yetecek zekâya sahiptir. Kablosuz sensör ağlar düşük maliyetli, düşük güç tüketimine 
sahiptir. Sınırlı enerji, işlem gücü ve iletişim kaynaklarına sahip olması geniş bir alanda oldukça yüksek sayıda 
sensör kullanımını gerektirmektedir. 

Kablosuz Sensör Ağlarının, temel elemanları algılama, hesaplama, veri işleme ve kendi aralarında 
haberleşme özelliğine sahip sensör düğümlerdir. Sensör düğümler, herhangi bir kablo olmaksızın, izleyecekleri 
ortama rastgele saçılmış halde bulunurlar. Sensör düğümünün ana bileşenleri mikro denetleyici, alıcı verici, dışsal 
bellek, güç kaynağı ve bir veya daha fazla sensördür. Her sensör düğümü bulunduğu ortamdaki verileri kendi 
üzerinde toplar ve topladıkları veriyi doğrudan veya dolaylı (atlamalı) olarak toplayıcı merkeze gönderirler. 

Kablosuz sensör ağları tarafından toplanan veriler zaman içinde çok büyük miktarlara ulaşmaktadır. Bu 
veriler hacim, hız, çeşitlilik, değişkenlik ve doğruluk gibi özelliklere sahiptir. Bu yüzden bu tür veriler özellikleri 
bakımından büyük verilere benzer [4]. 

 

2.  BÜYÜK VERİ 

Büyük Veri (Big Data) kavramının birden fazla tanımını yapmak mümkündür.  Büyük veri toplumsal medya 
paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm 
verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş haline denir. Büyük veri terimi ilk defa 1990’ların ortalarında 
ortaya çıkmıştır [5]. 

Teknolojinin gelişimi donanım fiyatlarını düşürse de saklanması gereken Büyük Veriyi beraberinde 
getirmiştir. Bugün veriler çok farklı formatlarda toplanıp yapısal, yapısal olmayan ve yarı yapısal elemanları içerek 
şekilde depolanmaktadır. Burada ilişkisel veri tabanları gibi geleneksel sistemlerin işlem kapasitelerini aşan 
miktarlardaki verilerden bahsedilmektedir. Doğru analiz yöntemleri ile yorumlandığı takdirde bu veriler çok 
önemli kararların doğru olarak alınmasında, risklerin doğru yönetilmesinde ve yeni buluş ve keşiflere imza 
atılmasında çok önemli katkı sağlayabilir. Kablosuz Sensör Ağlar tarafından büyük miktarlardaki bu verilerin 
ancak bir kısmı ilişkisel veri tabanları veya veri ambarlarında analiz edilebilir. Bu yöntemler çok büyük 
miktarlardaki verilerle uğraşmak için oldukça pahalı yöntemlerdir. Ayrıca gerçek zamanlı verilerin işlenmesi analiz 
edilmesi ve doğru kararların elde edilebilmesi için daha farklı araçlara ihtiyaç duyulmaktadır [6]. 
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3. DAĞITIK SİSTEMLER 

Günümüz ilişkisel veri tabanları çok büyük çapta verileri tutmakta yeterli değildir. Bu yüzden bu tür 
verilerden bilgi elde edilebilmesi için birden çok sunucuların paralel olarak çalışması gereklidir [7]. Bir Dağıtık 
sistem, hafıza ve saati paylaşmayan işlemciler kümesi olarak tanımlanabilir. Her işlemci kendisine ait yerel 
hafızaya sahiptir. İşlemciler birbirleriyle iletişim ağları ile haberleşirler. [8] Dağıtık sistemlerde bilgi işleme, tek 
bir makineyle sınırlanmaz, birkaç bilgisayar üzerine dağıtılır. Bu sistemlerde hedeflenen amaç verinin bütünlüğünü 
bozmadan birden fazla kaynak üzerinde paylaşılıp işlenmesini sağlamaktır. Ancak geleneksel yöntemler dışında 
büyük miktarlardaki verilerin işlenmesi ve depolanmasına olanak sağlayan yeni araçlara ihtiyaç duyulmuştur [5]. 
Hadoop çatısı da MapReduce yöntemini uygulayarak paralel ve dağıtık olarak büyük veri işleme yapan yaygın bir 
araçlar kümesidir [9,10]. 

 

4. HADOOP 

Hadoop, bugün tanınmış birçok firma tarafından da tercih edilen ve desteklenen bir açık kaynak kod projedir. 
Genel manada sıradan bilgisayarlardan oluşan kümesel yapılar üzerinde büyük boyutlara sahip veri setlerinin analiz 
edilmesini sağlar [11]. 

Hadoop, yapısal ve yapısal olmayan terabyte seviyesinden petabyte büyüklüklerine kadar büyük miktardaki 
verileri işlemek için tasarlanmıştır. Hadoop, Sıradan sunucuların bir araya gelerek oluşturdukları küme yapısıyla 
çalışmaktadır. Sunucular küme yapısına dinamik olarak eklenip çıkarılabilmektedir. Çünkü Hadoop kendi kendini 
tedavi edebilme mimari yapısında çalışmaktadır. Diğer bir deyişle Hadoop, sistem içindeki arızaları anında tespit 
ederek değişiklikleri otomatik olarak uygulayarak kesinti olmadan çalışma yeteneğine sahiptir [12]. 

Hadoop mimarisi temelde HDFS (Hadoop Distributed File System) [13] dağıtık dosya sistemi ve 
MapReduce [9] özelliklerini kullanır [14,15]. 

HDFS, Google Dosya Sistemi (GFS) ilham alınarak java programlama dilinde yazılmış bir dosya sistemidir 
[16]. HDFS dağıtık sistemlerde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup, ucuz donanımlar üzerinde büyük veri 
setleriyle çalışabilir. HDFS, çok büyük boyutlu dosyaları dağıtık dosya sistemi yapısı sayesinde çok kısa sürede 
okuma imkânı vermektedir. Çünkü depolama sistemlerindeki disklerin RAID yapılması yerine pahalı olmayan 
sunucu sistemlerini paralel yapıda çalıştırarak tüm verileri kopyalayarak çoğaltma metodunu kullanmaktadır [10]. 
MapReduce, Google tarafından geliştirilmiş bir modeldir [9]. Küme boyunca dağılmış çok büyük veri kümelerini 
işlemede kullanılır. MapReduce HDFS içinde tutulan verileri üzerinden analitik çalışmaların yapılmasını sağlayan 
bir yazılımdır denilebilir. Kısacası dağıtık sistemlerde kolay bir şekilde analiz çalışmalarının yapılmasını sağlayan 
bir yapıdır. 

 

5. SENSÖR AĞLARDAKİ HADOOP UYGULAMALARI 

M. K. Kumar ve V. K. Prasad tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmada [4]; sel felaketinin yaşanma 
ihtimalinin olduğu bölgelerde bölgedeki insanların vücut ısısı, kalp atışı, hızlanma vb. verilerini akıllı bantlar denen 
sensörler aracılığıyla toplayıp, bir merkeze aktarmışlardır. Bu bilgiler kişilerin izlenmesi, mevcut sağlık durumunu 
ve konum bilgilerinin sağlanabilmesi için kullanılmıştır. Verilerin dağıtımı ve etkili veri işleme için paralel işleme 
teknolojilerinden olan Hadoop kullanılmıştır. Bu çalışmada oluşturulan Smarbant sensör ağı yapısı Şekil 1’de 
gösterildiği gibidir. 
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Şekil 1: Smartbant sensör ağı yapısı [4] 

 
S. Farrah ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptıkları bir çalışmada [17]; Kablosuz Sensör Ağları tarafından 

toplanan verilerden faydalanılarak üretilen verilerin anormal davranışlarını analiz etmek ve tespit etmek için 
Hadoop çerçevesine dayalı bir çözüm sunulmuştur. Bu amaçla Intel Berkeley Research laboratuvarında 
konuşlandırılan 54 Mica2Dot algılayıcısı nem, sıcaklık, ışık ve gerilim değerlerini 7 gün boyunca toplamıştır. Her 
düğüm, yerleşik sensörleri örneklemek ve verileri yerel bellekte saklamak üzere programlanmıştır. Kablosuz sensör 
ağında algılanan verileri ve sensörlerin davranışını analiz etmek için Hadoop temel araç olarak kullanılmıştır. 
WSN’den gelen veriler Hadoop’ta depolanmıştır ve daha sonra analitik sorgular yürütecek bir veri ambarına 
yerleştirilmiştir. Çalışma, kablosuz sensör ağlarından toplanan veriler için Hadoop sanal kümesine dayalı analiz 
aracı oluşturmaktan ibarettir. Bu çalışmada oluşturulan Laboratuvar sensör düzeni Şekil 2’de gösterildiği gibidir. 

 

 
Şekil 2: Laboratuvar Sensör Düzeni [17] 

 
P.Zhang ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan bir çalışmada [18]; Kablosuz Sensör Ağı için bulut 

bilgisine dayanan yeni bir mimari önerilmiştir. Tasarım hedeflerinden birisi veri hareketinin azaltılması dolayısıyla 
bant genişliği gereksinimi azaltılmasıdır. Tasarlanan bulut yapısı Hadoop tarzında organize edilmiştir. Bu 
çalışmadaki temel amaç paket iletiminin uçtan-uca iletim mesafesinin kısaltılması ve enerji tüketiminin 
azaltılmasıdır. Bu mimaride tasarlanan bulut sanal bir sink gibi davranır ve algılama verilerini birden çok noktada 
toplamıştır. Bu nedenle, Kablosuz Sensör Ağı “bölge” olarak adlandırılan birimler halinde bölünmüştür. Buluttaki 
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her düğüm bir bölgedeki sensörlerin veri toplanmasından sorumludur. Bir bölgedeki sensörler, düz veya hiyerarşi 
topolojisinde yerel kablosuz sensör ağlar olarak organize edilir ve bu yerel ağlar, bulut tarafından birbirine 
entegredir. Geliştirilen bulut tabanlı WSN mimarisi Şekil 3’te gösterildiği gibidir. 

 

 
Şekil 3: Bulut tabanlı WSN mimarisi [18] 

 
L. R´ıos ve J.A. Diguez tarafından 2014 yılında yapılan bir çalışmada [6]; hava kirliliğini izlemek için 

Kablosuz Sensör Ağlar kullanılmıştır. Dağıtılan sensörlerden alınan gerçek zamanlı verilerle şehirdeki kirlilik oranı 
ölçümü yapılmıştır. Tehlikeli parametreleri gerçek zamanlı olarak alıp uyarılar gönderilmiştir. Hava göstergelerinin 
kalitesini hesaplamak için çok daha doğru veriler ve SO2, CO, NO2 gibi kirleticilerin içinde nasıl yayıldığını daha 
iyi anlamak için spesifik atmosferik parametreler düşük maliyetli kablosuz sensör ağlar aracılığıyla ölçülmüştür. 
Kablosuz sensör ağlar tarafından büyük miktarlarda veri elde edilmiştir. Toplanan bu verileri analiz etmek, 
raporlamak için izin verilecek bir depoda saklanması istenmiştir. Kablosuz sensör ağları tarafından üretilen veriler, 
veri işleme Hadoop/HDFS yapısının olduğu ortamlara aktarılmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada Kablosuz Sensör Ağlar kavramından bahsedilmiş olup, bu ağlar tarafından elde edilen yapısal 
ve yapısal olmayan büyük verileri analiz etmek ve işlemek için kullanılan dağıtık mimarilerden bahsedilmiştir. 
Kablosuz sensör ağları tarafından üretilen büyük miktarlardaki verilerin özellikle Hadoop araçları kullanılarak 
toplanıp işlendiği görülmüştür. İncelenen tüm çalışmalarda Hadoop çatısı, sunucu-bilgisayar sistemleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sensör düğümlerde sadece veri toplama ve gönderme amaçlı kullanılmıştır. Ancak Hadoop 
mimarisi incelendiğinde, istendiğinde sensör donanımlı cihazlarda da gerekli değişiklikler yapılarak 
uygulanabileceği düşünülmektedir. Yapılan literatür çalışmasında bu tür uygulamalara rastlanmamıştır. 
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 ÖZET 

Bu çalışmanın en önemli amacı Yapay Sinir Ağları (YSA) analizi yardımıyla çarpma jet uygulamalarının 
deneysel olarak elde edilen sonuçlarına odaklanmaktır. Çarpan jetler olarak dairesel, eş eksenli jetler kullanılmıştır. 
Çarpma yüzeyi olarak; pürüzsüz, pürüzlü yüzeyler olarak iki farklı şekilde üretilmiş yüzeyler kullanılmıştır. Isı 
transferi, Nusselt sayısı (Nu) cinsinden hesaplanmıştır. Deneyler sırasında üç farklı  Reynolds sayısı kullanılmıştır.  
Diğer değişken parametreler, boyutsuz çarpan jet plaka mesafesi (H/D) ve ısıtılmış yüzeydeki boyutsuz radyal 
mesafesidir (r/D). 

 
Anahtar Kelimeler: çarpan jet, eş merkezli jet, ysa 

Application of Ann Analysis to Impinging Coaxial Jets 

 ABSTRACT 

The major aim of the present paper is to focus on the experimentally obtained results of impinging jet 
applications by the help of artificial neural network (ANN) analysis. Circular, co axial jets have been used as the 
impinging jets. Smooth, and dimpled surfaces are used as the impinging surface. The heat transfer is calculated 
with Nusselt number (Nu). Three different Reynolds number have been used during experiments. The other variable 
parameters are the dimensionless jet-to-impingement plate distance (H/D) and the dimensionless radial distance on 
the heated surface (r/D).  

 
Keywords: impinging jet, co axial jet, ann 

GİRİŞ 

Uzun yıllardır araştırmacılar deneyler sonucunda elde ettikleri verileri değerlendirmek için çeşitli yöntemler 
geliştirmiş ve kullanmıştırlar. Özellikle sonuçların doğruluğunun belirlenmesi (korelasyon), test sonuçlarına 
uygulanan ana yöntemdir. Son yıllarda kullanımın artması ile Yapay Sinir Ağları, birçok bilim dalında kullanılan 
en önemli modelleme yöntemlerinden birisi olmuştur.  

 Isı transferi alanında Yapay Sinir Ağları uygulamasının ilk örneği Thibault ve Grandhjean tarafından  
yapılmıştır [1]. Bu yöntemi ısı transferi verilerinin doğruluğunun belirlenmesi için kullanmışlardır. Üç farklı 
örneği, üç katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağı kullanarak çözmüşlerdir. Geleneksel bir algoritma olan geri 
yayılımı içeren iki farklı öğrenme algoritmasını sinir ağlarını eğitmek için kullanılmışlardır. Bu çalışma sonrasında 
yapay sinir ağları yönteminin ısı transferi verilerine uygulanabileceği gösterilmiştir.  

Kalogirou [2] YSA’nın enerji alanında; ısı transfer yükü tahmini ve soğutma, modelleme ve güç üretim 
tesislerinin kontrolü, solar radyasyon, ve ısıtma havalandırma - iklimlendirme sistemleri gibi alanlarda kullanımıyla 
ilgili bir derleme çalışma yapmışlardır. Bu derlemede birçok çalışma için YSA kullanımının yararlı olduğunu 
göstermişlerdir. Diğer bütün yaklaşım teknikleri gibi, YSA’nında dolaylı olarak avantaj ve dezavantajları vardır. 
Fakat Kalogirou tarafından yapılan çalışmada  YSA’nın gözardı edilmeyecek bir teknik olduğu iddia edilmiştir.  
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Isı transferi alanındaki bazı çalışmalarda YSA kullanılarak,  ısı değiştiricileri, türbülatörler, soğutma 
bobinleri vs. gibi farklı uygulamalarda ısı transfer oranları tahmin edilmiştir.  Isı transfer oranları Wang ve  
arkadaşları ve, Xie ve arkadaşları [3] tarafından  gövde borulu ısı değiştiricileri için verilerin tahmininde 
kullanılmıştır. 

Islamoglu [4] tarafından, adyabatik olmayan kılcal boru emişli sıralı bir ısı değiştiricisi için, performans 
tahmini gerçekleştirilmiştir. Bir kanal içerisindeki şaşırtma levhalarının etkisi Ayhan ve arkadaşları tarafından [5]  
optimize edilmiştir. Nemli havanın ısı değiştiricisi performansına etkisinin tahmini Pacheco-Vega  [6] ve 
arkadaşları tarafından yapılmıştır. 

Son zamanlarda yayınlanan literatürde, çarpma fikri üzerine bazı çalışmalar bulunmaktadır. Aamir ve 
arkadaşları YSA metodunu, propan sprey ve su spreyi kullanarak ısıtılmış bir yüzeyi soğutmaya çalışmışlardır. 
Yapay Sinir Ağları modeli hesaplamalı akışkanlar dinamiği sonuçlarına karşın eğitilmiş ve deneysel sonuçlarla 
karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Yapay Sinir Ağları modelinin eğitilmesi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin 
tahminlerine göre daha iyi sonuç verdiği anlaşılmıştır. 

Kazuyuki ve ark. [7] bir çarpan jet uygulamasında akış alanındaki sıcaklık profilini incelemiştir. 
Çalışmalarında YSA yı açık ve kapalı öğrenmeye hizmet eden bir control sistemi gibi kullanmışlardır. Sonuç olarak 
duvar sıcaklığı dağılımı yüksek hassasiyette control edilmiş ve taşınımla ısı tarnsferi uygulamalarında YSA nın 
kullanılabilirliği test edilmiştir.    

DENEYSEL ÇALIŞMA 

          Bu çalışmada , önceden kurulmuş olan çarpma jet deney düzeneğinden alınan verilere uygulanmıştır. Deney 
düzeneği Şekil 1’de detaylıca açıklanmıştır. Deney düzeneğinde hava kaynağı olarak bir kompresör tarafından 
sağlanan hava kullanılmıştır.Debi akış ölçerler tarafından ölçülmüştür ve hava jet borusuna girmeden önce bir 
regülatör aracılığıyla  kurutulmuş, düzenlenmiş ve filtrelenmiştir. Ayarlanabilir bir düzenekle jet-plaka mesafesini 
ayarlanarak deney parametrelerinden biri olarak kullanılmıştır. Soğutulması amaçlanan yüzeyler dikey olarak 
yönlendirilmiştir. 

Isıtılmış plaka olarak iki çeşit alüminyum plaka kullanılmıştır. Birincisi, pürüssüz yüzeyli plaka 120x120 
mm boyutlarında ve 2 mm kalınlığındadır. İkincisi, pürüzlü yüzeydir ve boyutlar değişmemiştir. İzotermal ısıtılmış 
yüzey, 60 Watt gücünde bir ısıtıcı ile elde edilmiştir. Çarpma yüzeyindeki sıcaklıklar termçiftler  ile ölçülmüştür. 
Sıcaklıklar plakanın merkezinden itibaren belirli aralıklarla ölçülmüştür. Jet akışları için dairesel ve eşeksenli 
dairesel borular kullanılmıştır. Boruların resimleri Şekil 2’de sunulmuştur. İki boru da tamamen gelişmiş bir akış 
için yeterince uzundur (32Dh). Ek olarak, hidrolik çap Dh bağımlı ve bağımsız parametrelerin karakteristik 
uzunluğu olarak kullanılmıştır (Nu, Re, H/Dh, r/Dh).  

Ölçümler üç farklı Reynolds sayısı için gerçekleştirilmiştir (Re=10000,20000,40000) . Bu bağlamda, 
Reynolds sayısı  𝑅𝑅𝑣𝑣 = 4�̇�𝑉

𝜋𝜋𝐷𝐷ℎν
 , �̇�𝑉 hacimsel debi ve Dh boruların hidrolik çapıdı 
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    Şekil 1. Çarpma ve ısıtma yüzeyi                                Şekil 2. Deneylerde kullanılan jet boruları 

        YAPAY SİNİR AĞLARI ILE NUSSELT SAYISININ TAHMİNİ 

Yapay sinir ağları doğrusal olmayan denklemlerde ve genelleme yeteneklerinde, kolayca üretilen 
problemlere karşı çok karmaşık ve geniş çaplı bir çözüm bulunabileceği için kullanılabilir. Uyum kabiliyetine sahip 
oldukları, öğrenme yetenekleri nedeniyle analiz etmeyi ve tasarlamamızı hızlı ve kolay yapmaları nedeniyle, onlar 
çağımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur [8]. 

Bir ağın eğitim sırasında genelleme yeteneği kullanılan sayısal verilerin haritalandırılmasını belirler. Ağın 
genelleme kabiliyeti yüksekse eğitim sırasında kullanılmayan girdiler için anlamlı cevaplar üretebilir. 

Ağ bağlantısı, kendisini organize etmek için sistemin uygun ağırlığını ve davranışını belirlemelidir. Bir 
sinir ağı içerisindeki bilgiler ağ içindeki sinirsel bağların ağırlıklarında tutulur. Bu nedenle, ağırlığın nasıl 
belirleneceği önemlidir. Ağırlık değerinin bir düğüm içindeki ağın tamamında saklandığı bilgisi, tek bir düğüm 
için hiçbir şey ifade etmez. Ağın tümündeki ağırlıkların uygun bir değere sahip olması gerekir. Bununla birlikte, 
bir sinir ağında optimum ağırlıkların değerlerini belirlemek için orijinal olarak geliştirilen bir formül mevcut. Ağ 
işlemci elemanları, zaman içinde bir dizi kural kullanarak optimum ağırlık değerlerini belirler. Bu işleme, eğitim 
denir. 
             Buna göre, eğitilecek bir ağın ağırlık değerleri belirli bir ölçüm dahilinde dinamik olarak değiştirilmelidir 
[9]. 

Sinir ağında olayları öğrenmek iki aşamalı olarak gerçekleşir. İlk aşamada, ağırlık değeri rasgele alınır ve 
şebeke, şebekenin çıktısı tarafından üretilmelidir. İkinci aşamadaki çıktı değerinin doğruluğuna göre ağın ağırlıkları 
değiştirilir. Buradaki amaç, bu numuneler için doğru bir çıktı elde etmek için yararlı olacak bir ağırlık değeri 
bulmaktır. Temel olarak öğrenme yöntemleri, denetlenen, denetlenmeyen ve takviye öğrenme gibi üç grupta 
toplanır [10]. 

Yapılan bu çalışmada deneysel olarak elde edilmiş olan veriler kullanılarak ağ yapısı 3 faklı eğitim 
yöntemiyle (Levenberg Marquart, Bayesian Regulation, Scaled Conjugated Gradiant) eğitilmiştir. Nusselt sayısının 
tahmini için bu üç yöntemin arasından en iyi sonuçlar Bayesian Regulation ile 86 iterasyonda elde edilmiş ve bu 
sonuçlar paylaşılmıştır. Ağ yapısı Şekil 3 de olduğu gibi 4 adet girişden, 5 nöron sayısına sahip saklı katmandan 
ve 1 adet çıkış katmanından oluşmaktadır. Verilen giriş ve çıkış değerlerine göre ağ yapısı kendini eğiterek her bir 
nörona ait en uygun ağırlık (w) ve bias (b) katsayılarını bulmaktadır. Ysa nın eğitilmesi için MATLAB programının 
toolbox ında yer alan Neural Net Fitting kullanılmıştır. Performans kriteri olarak programda ortalama hataların 
karelerini dikkate alınmıştır. Ysa yapısına H/D (çarpan jet plaka mesafesi), Reynold sayıları (10000, 20000 ve 
40000 olarak), pürüzlülük durumu (pürüzlü ve pürüzsüz olarak) ve jet tipi (eş merkezli ve dairesel olarak) giriş 
olarak verilmiştir. Çıkış olarak ise ağ yapısına deneysel Nusselt sayı değerleri tanımlanmıştır. Ağ yapısına 
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uygulanan verilerin %70 i eğitim için geri kalanları ise doğrulama ve test için kullanılmıştır. Son olarak ağa veri 
olarak verilmeyen değerler üzerinde ağın başarısı irdelenmiştir. 

 
 

 
 

Şekil 3. Kullanılan Yapay Sinir Ağının Yapısı ve Özellikleri 
 

Şekil 4 de ağ yapısına girdi olarak verilen değerlere karşılık, ağın hesapladığı çıkış değerlerinin gerçek 
değerler ile arasındaki farkları görülmektedir. En fazla oluşan hata payının yaklaşık 3.5 seviyelerde olduğu, 
hataların çoğunluğunun sıfır hata merkezi etrafında yoğunlaştığı grafikten açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 

 
 

Şekil 4. Eğitim ve Test Verilerinin Hata Değerleri 
 

Aşağıda grafikte eğitim ve test sırasındaki performans eğrileri verilmiştir. Performans eğrileri incelendiği 
zaman başlangıçta çok yüksek değerlere sahip olan ortalama karesel hata değerlerinin 83. eğitim devir sayısında 
en iyi değere ulaştığı görülmektedir.  

 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 485 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

 
 

Şekil 5. Performans Grafiği 
 

Şekil 6 da ağın eğitilmesi için verilen girdilere ait regresyon değerleri gösterilmektedir. Regresyon 
analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi fonksiyonel olarak açıklamak ve bu ilişkiyi bir modelle tanımlayabilmek 
amaçlanmaktadır. Doğru ve güvenilir bir regresyon modelinde amaç, gerçek gözlem değeri ile tahmin değeri 
arasında fark olmaması yada farkın minimum olmasıdır. Bu da regrasyon değerinin 1 e yakın olması ile mümkün 
olabilmektedir. Yapılan bu çalışmada regrasyon değerleri aşağıda görüldüğü gibi eğitim için 0.9990, test için 
0.9989 ve ağ yapısının geneli için 0.9989 olarak olarak elde edilmiştir. Regresyon değerlerinden de anlaşıldığı 
üzere gerçek değerler ile tahmin edilen değerler birbirlerine yakınsanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 6. Regresyon Analizi 

SONUÇLAR 

Sonuç olarak ağın eğitilmesiyle Bayesian Regulation yöntemiyle ortaya çıkan sonuçlar, ağ yapısında mevcut 
olmayan değerler kullanılarak doğru çalışıp çalışmadığı ayrıca test edilmiştir. 13 farklı giriş ağ yapısına verilerek 
Nusselt sayılarının çıkış değerlerini tahmin etmesi istenilmiştir. Genel olarak oluşturulan ağ yapısının grafikten de 
anlaşılabileceği gibi başarılı olduğu söylenebilir. Ysa ağ yapısı gerçek Nusselt sayılarını eğrilerden de görüleceği 
üzere çok yakın bir doğrulukta tahmin etmiştir. 
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Şekil 7. Ysa ile Elde Edilen Sonuçlar 
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ÖZET 

Baskı altı malzemesi olan kağıdın fiziksel ve optik özellikleri baskı kalitesini belirleyen önemli 

etmenlerdendir. Kağıt yüzeyinin baskı mürekkeplerle yaptığı etkileşim sonucu baskı densite değerleri değiştiği 

gibi, baskı sonucu elde edilen renk gamutu da bu tepkime sonucu şekillenmektedir. 

Bu çalışmada, ofset baskıda yoğun olarak kullanılan 70-80 g/m2 I. Hamur kağıtlar, 115 g/m2 Mat ve Parlak 

kuşe kağıtlar ve 230-350 g/m2 Amerikan Bristol kartonlar olmak üzere 6 farklı baskı altı malzemesi kullanılmıştır. 

Çalışmanın ilk aşamasında bu kağıt ve kartonlarının optik özellikleri belirlenmiştir. Diğer aşamada ise 22 °C ve 

%55 bağıl neme sahip baskı ortamında, 4 renk üniteli 70x100 cm ebadında IR (Infrared) kurutmalı Heidelberg 

Speedmaster CD 102 baskı makinesi kullanılarak trikromi test baskıları gerçekleştirilmiştir. Xrite Renk Ölçüm 

Cihazı (spektrofotometre) kullanılarak basılan kağıtların L*,a*, b*değerleri belirlenmiştir. Renk evrenlerinin 

çıkarılması için baskıda kullanılan test skalaları i1iO spektral ölçüm cihazı ve tablasında okutularak Profilemaker 

programında renk evreni ICC Profilleri çıkarılmıştır. Ölçüm değerleri ChromixColorThink Pro 3.0 programına 

aktarılarak renk evrenleri ölçülmüştür. 

Sonuç olarak, çalışmada kullanılan kağıt ve karton türlerinin tümünde(70-80 g/m2 I. Hamur kağıtlar, 115 

g/m2 Mat ve Parlak kuşe kağıtlar ve 230-350 g/m2 Amerikan Bristol kartonlar) ISO beyazlık, parlaklık ve CIE 

beyazlık değerlerinin artışına bağlı olarak renk gamutu değerlerinin yüksek çıktığı, opaklık değerlerinin artışına 

bağlı olarak renk gamutu değerlerinin ise düşük çıktığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kağıt, karton, optik özellik, Ofset, gamut,  
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COMPARISON OF OPTICAL PROPERTIES OF PAPER WITH 
COLOR GAMUT VALUES IN OFFSET PRINTING 

 
 

ABSTRACT 

Background tone density (density) and color gamut are two common methods for determining print 

quality.The higher the gamut value, the wider the color universe will be in print. On the other hand, the physical 

and optical properties of the papers used in printing are important factors affecting print quality. 

In this paper, 70-80 gr/m2 I. high grade, 115 gr/m2 Matte and Glossy coated papers and 230-350 gr/m2 

American Bristol cartons extensively evaluated in offset printing were used.The optical properties of each papers 

and cartons were determined and then 4 color (trigromi) offset prints were made on these papers. The prints were 

made by a Heidelberg Speedmaster CD 102 press, IR (Infrared) dried at 4 °C and 70x100 cm, at 22 °C and 55% 

relative humidity.Than, the La b values of papers printed using the Exact Color Meter (spectrodensitometer) were 

determined. In order to determine the color universes, the test scales using in printing were read by i1iO spectral 

measuring instrument and scale and the color universe ICC profiles were obtained with Profilemaker program. 

Obtained color universe profiles were measured by using Chromix Color Think Pro 3.0. 

As a result, in all papers and cardboard types(70-80 gr / m2 I. Pastry papers, 115 g / m2 Matte and Glossy 

paper and 230-350 gr / m2 American Bristol cartons), due to the increases in ISO whiteness, gloss and CIE 

whiteness, the color gamut values were increased and due to the increases of the opacity values, the color gamut 

values were decreased.  

Keywords: Offset printing, Gamut, Optical properties, Paper, Carton 
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1. GİRİŞ 

Teknolojideki gelişmeler basım endüstrisinde kendini hızla göstermekte ve sağladığı olanaklar baskı öncesi, 

baskı ve baskı sonrası evreleri daha donanımlı makineler kazandırmaktadır.  Teknolojik açıdan donanımlı bu yeni 

makinelerin sağladığı olanaklar baskı kalitesini yükseltmekte, zaman kaybını azaltmakta ve çok yönlü tasarruf 

sağlayarak üreticiye ve dolayısı ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır[1]. 

Gamut, baskısı yapılacak olan şeklin renklerinin bilgisayar ortamındaki formatı olan RGB ve baskı materyali 

üzerindeki formatı olan CMYK renklerinin açıklı koyulu olarak evrende bulunan tüm renk tonlarını ifade eder. 

Basılacak şekil bilgisayar ortamında hazırlanırken RGB (red, green, blue) renk formatında düzenlenir. Ancak, baskı 

CMYK (cyan, magenta, yellow, key/siyah) renkleriyle basıldığı için baskıdaki renk tonlarında farklılıklar yaşanır. 

Bu farklılıkların oranlarına bağlı olarakbelirlenmiş standartlardaki göre gözle algılanamayacak oranda olanları 

kabul edilecek değerlerdir. Bu değerlerin minimuma inmesi işletmenin sistemine kuracağı renk yönetim sistemi ile 

sağlanacaktır. Renk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi elde edilebilecek renk gamutunu 

doğrudan etkileyecektir. Gamut değeri ne kadar yüksek olursa baskıda elde edilecek renk evreni de o kadar geniş 

olacaktır[2]. 

Her baskı sisteminde olduğu gibi ofset baskı sisteminin de ana malzemesi kağıttır. Kağıtların farklı optik 

özelliğinin, ofset baskı kalitesi ölçüm parametresi olan renk gamutu değerlerinde farklılık oluşturulacağı tahmin 

edilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Kağıt Örneklerin Temin Edilmesi 

Bazı firmalardan temin edilen 70 ve 80 g/m2, I. Hamur kağıtlar, 230 ve 350 g/m2Amerikan Bristol Kartonlar, 

115 g/m2 Mat ve parlak Kuşe Kağıtlar A3 ebatlarında ofset baskı sistemine hazır hale getirilmiş ve 

numaralandırılmıştır. 

2.2. Kağıt örneklerin optik özelliklerinin ölçülmesi 

Numunelerden her biri KSÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında 

TAPPI T 402 om-88 standardına göre sıcaklığı 25 ± 1 ve bağıl nemi %55 ± 3 olan klima odasında 48 saat 

kondisyonlama işleminden sonra aşağıdaki standartlara bağlı kalınarak Datacolor Elrepho Spektrofotometre cihazı 

ile optik testlere tabi tutulmuştur.  

Optik özelliklerden; ISO parlaklık (%) (Anonim a, 1997) [3], ISO opaklığı (%) (Anonim b, 1997) [4], ISO 

Beyazlık (%) ve CIE Beyazlık (%) (Anonim c, 2004) [5] değerleri standart test metotları esas alınmıştır. 

2.3. Kağıt Örneklere Ofset Baskı Uygulanması 

Yukarıda belirtilen metotlarla fiziksel özellikleri tespit edilen kağıt numunelere 4 renkli (trikromi) ofset 

baskılar yapılmıştır. Baskılar 22 °C ve %55 bağıl nem ortamında, 4 renk üniteli 70x100 cm ebadında IR (Infrared) 
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kurutmalı Heidelberg Speedmaster CD 102 baskı makinesinde gerçekleştirilmiştir. Her bir numuneye 500 adet 

baskı uygulanmıştır. Her bir kağıt türü için gerçekleştirilen baskıların 100’ncü baskısında, 300’ncü baskısında ve 

500’ncü baskısından 1 er örnek olmak üzere toplam 3’er örnek alınmıştır. Alınmış bu baskı örneklerinin her birinin 

L*,a*,b* değerleri X-rite Renk Ölçüm Cihazı (spektrofotometre) kullanılarak belirlenmiş ve her 3 örneğe ait 

sonuçların ortalamaları alınmıştır. Renk evrenlerinin çıkarılması için baskıda kullanılan test skalaları i1iO spektral 

ölçüm cihazı ve tablasında okutularak Profilemaker programında renk evreni ICC Profilleri çıkarılmıştır. Elde 

edilen ölçüm değerleri ChromixColorThink Pro 3.0 programına aktarılarak renk evreni hacimleri belirlenmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1. 230 ve 350 g Amerikan Bristol Kartonlara Ait Bulgular 

Aşağıdaki Tablo 1’ de 230-350 g/m2. Amerikan Bristol kartonların optik ve gamut değerleri verilmiştir. 

Tablo 1. 230 ve 350 g/m2 Amerikan Bristol kartonlara ait optik özellikler ve gamut değerleri 

Tablo 1’ de belirtildiği gibi 230-350 g/m2 Amerikan Bristol kartonların fiziksel özelliklerinden dolayı optik 

özellikleri arasında belirgin bir fark görülememesine rağmen gamut değerleri ve ICC profiliile karşılaştırıldığında 

ISO Beyazlık, CIE Beyazlık ve Parlaklık değerlerindeki artışa paralel olarak baskının renk gamut değerlerinde bir 

artış gözlemlenmiştir. Bunun birlikte, opaklık değerlerindeki artışa bağlı olarak renk gamutu değerlerinde bir 

azalma meydana geldiği belirlenmiştir. 

Şekil 1’i dikkatli incelediğimizde 350 gr Amerikan Bristol kartonun renk evreninin daha geniş olduğunu 

görebiliriz. 
           230 g/m2 Amr. Bristol  350 g/m2 Amr. Bristol 

 

 

 

 

Şekil 1. 230 gr ve 350 gr Amerikan Bristol kartonlara ait ICC profilleri 

1.2. 115 gr. Mat ve Parlak Kuşe Kağıtlara Ait Bulgular 
 

Aşağıdaki Tablo 2’ de115 g/m2 Mat ve parlak kuşe kağıtların optik ve gamut değerleri verilmiştir. 

 ISO 
Beyazlık 

(%) 

CIE 
Beyazlık 

(%) 

Parla
klık 

(%) 

Op
aklık 

(%) 

Ga
mut 

Değeri 
230 gr. Amerikan 

Bristol 
84,3 106,65 90 99,

93 
29

9 
350 gr. Amerikan 

Bristol 
84,8 106,85 90,71 99,

89 
32

2 
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Tablo 2. 115 g/m2 Mat ve parlak kuşe kağıtların optik özelliklerine ait bulgular 

Tablo 2’ye bakıldığında 230 ve 350 g/m2 Amerikan Bristol kartonlarda olduğu gibi 115 g/m2 mat ve parlak 

kuşe kağıtlarda da ISO Beyazlık, CIE beyazlık ve Parlaklık değerlerindeki artışa bağlı olarak baskının renk gamutu 

değerlerinde bir artış tespit edilmiş olup, opaklık değerlerindeki artışa bağlı olarak ise renk gamut değerlerinde bir 

azalma olduğu belirlenmiştir. 
Şekil 2’yi dikkatli bir şekilde incelediğimizde parlak kuşe kağıdın ICC profilinin mat kuşe kağıda göre azda 

olsa daha geniş bir renk evrenine sahip olduğu görülebilir. 

115 g/m2 Mat Kuşe      115 g/m2 parlak kuşe 

 

 

 

 
Şekil 2. 115 g/m2 Mat ve Parlak Kuşe kağıtlara ait ICC profilleri 

3.3. 70 ve 80 g/m2 I. Hamur Kağıtlara Ait Bulgular 

Aşağıdaki tablo 3’ te 70 ve 80 g/m2  I. hamur kağıtlara ait optik ve gamut değerleri verilmiştir. 

      Tablo 3. 70 ve 80 g/m2 I. Hamur kağıtlara ait optik özelliklerine ait bulgular 

Tablo 3’ e bakıldığında, diğer kağıt örneklerde olduğu gibi, 70 ve 80 g/m2 I. hamur kağıtlarda da ISO 

Beyazlık, CIE Beyazlık ve Parlaklık değerlerindeki artışa bağlı olarak baskı gamut değerlerinde bir artış olduğu, 

opaklık değerlerindeki artışa bağlı olarak ise baskı gamut değerlerinde bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. 
 

 
ISO 

Beyazlık 
(%) 

CIE 
Beyazlık 

(%) 

Parla
klık 

(%) 

Op
aklık 

(%) 

Ga
mut 

Değeri 
115 g/m2 Mat 

Kuşe 82,48 113,74 91,16 98,
79 

31
8 

115 g/m2 Parlak 
kuşe 82,97 135 97,76 97,

53 
32

2 

 ISO 
Beyazlık (%) 

CIE 
Beyazlık 

(%) 

Parla
klık 

(%) 

Op
aklık 

(%) 

Ga
mut 

Değeri 
70g/m2 I. 

Hamur 
82,13 158,13 104 96,

12 
17

2 
80 g/m2 I. 

Hamur 
81 137,40 97,66 96,

68 
15

9 
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Aşağıda şekil 3’te 70 g/m2 ve 80 g/m2 I. hamur kağıtlara ait ICC profilleri verilmiştir. 

70 g/m2 I. Hamur           80 g/m2. I. Hamur 

 

 

 

 

 
Şekil 3. 70 g/m2 ve 80 g/m2 I. Hamur kağıtlara ait ICC profilleri 

Aşağıdaki Şekil 1’deen yüksek gamut değerlerinin 350 g/m2 Amerikan Bristol kartonlar ve 115 g/m2 parlak 

kuşe kağıtlarda olduğu görülmektedir. En düşük gamut değerinin ise 80 g/m2 I. Hamur kağıtlarda olduğu 

belirlenmiştir. Baskı gamut değerleri ile ilgili çıkan bu sonuçların, kağıtların fiziksel özellikleri, kullanılan baskı 

tekniği ve baskıda kullanılan mürekkebin yanı sıra kağıdın optik özellikleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 

 
Şekil 4. Gamut değerlerinin grafiksel gösterimi 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, kullanılan tüm kağıtların optik özelliklerinden ISO Beyazlık, CIE Beyazlık ve Parlaklık 

değerlerindeki artış ile birlikte bakının gamut değerinde bir artış olduğu belirlenmiştir. Fakat bu durumun tersi 

olarak opaklık değerlerindeki artışla birlikte ise baskı gamut değerlerinde bir azalma olduğu saptanmıştır.  

Sonuç olarak,renk evreninin geniş olması ve daha canlı bir baskı yapılmak isteniyorsa mümkün olduğu kadar 

gamut değerlerinin yüksek ve renk evreninin daha geniş bulunduğu kuşe kağıtlar ve Amerikan Bristol kartonların 

kullanılması önerilmektedir. 
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 ÖZET 

Yapıların deprem güvenliklerin belirlenmesi günümüzde ayrı bir önem kazanmıştır. Çeşitli sebeplerden 
dolayı yapılar tepe-yamaç etkisinde kalacak şekilde inşa edilmektedir. Tepe-yamaç etkisinden dolayı yapılar 
kademeli olarak inşa edilmektedir. Bu çalışmada, yapının zeminle birleştiği katta tepe-yamaç etkisi dikkate alınarak 
kademeli bir şekilde düşey taşıyıcı elemanlar oluşturulmuştur. Örnek olarak seçilen bir betonarme bina için 
hesaplamalar öncelikle tepe-yamaç etkisi olmadan yapılmıştır. Daha sonra yapının tepe-yamaç etkisinden dolayı 
farklı kademelerde olması durumunda hesaplamalar yapılmıştır. Her iki betonarme bina için statik itme eğrileri 
elde edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmadaki amaç, tepe-yamaç etkisinin yapının deprem performansını 
ne düzeyde ve nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlara göre öneriler yapılmıştır.   

 
Anahtar Kelimeler: Statik itme, tepe-yamaç, betonarme, kademeli yapı 
 

Effect of Hill-Slope Effect on the Structural Performance of Reinforced 
Concrete Structures 

 ABSTRACT 

Determination of the earthquake safety of structures has gained a special importance today.  Due to various 
reasons, constructions are being constructed in such a way as to be affected by the peak-slope. Due to the peak-
slope effect, the structures are being built gradually. In this study, vertical bearing elements were formed in a 
gradual way by taking into consideration the peak-slope effect of the connection node building and ground. 
Calculations were done primarily without peak-slope effect for selected concrete reinforced concrete building. 
Afterwards, calculations were made for in case of the structure is affected by the peak-slope affect. Static pushover 
curves were obtained for both reinforced concrete buildings and the results were compared. The purpose of the 
study is to demonstrate the effects of the peak-slope effect on earthquake performance. Suggestions were made 
according to the results obtained..  
 
Keywords: Static pushover, peak-slope, Rein-forced Concrete, Gradual building 

1 GİRİŞ 

Depremlerden dolayı oluşan can ve mal kayıplarının bir hayli fazla olması bu konuda yapılan çalışmaların 
önemini artırmaktadır. Oluşan can ve mal kayıplarının sebeplerinden biri yapıların yeterli düzeyde deprem 
güvenliklerinin olmamasıdır. Yeterli düzeyde deprem güvenliği olan yapıların depremden dolayı hasar görme 
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ihtimalleri daha düşüktür. Dolaysıya deprem-yapı ilişkisinin önemini ortaya çıkmaktadır. Yapıların deprem etkisi 
altında deprem güvenliğini azaltacak faktörlerden kaçınılması oluşacak zararları en aza indirgemek yönünden 
önemli bir adım olacaktır. 

Deprem güvenliğini azaltacak faktörlerden biri de tepe-yamaç etkisidir. Bu durum mevcut yapıların hızlı 
değerlendirme yöntemlerinde de yer almaktadır [1]. Binanın belirgin olarak bir tepe üstünde olması veya yüksek 
eğimli bir yamaçta bulunması, maruz kalacağı veya kaldığı deprem etkilerini bir miktar arttıracaktır [2]. Jeolojik 
ve topografik nedenlerden dolayı binalar tepe-yamaç etkisinde inşa edilmek zorunda kalmaktadır. Bunun sonucu 
olarak binanın zeminle birleştiği katta seviye farkları oluşmaktadır (Şekil 1). Bu durum taşıyıcı sistem 
elemanlarında yükseklik farkları oluşturarak kısa ve uzun kolonların oluşmasına sebebiyet vermektedir.  

 

 
Şekil 1. Eğimli zeminde inşa edilen bir yapı [3]  

 
Son yüzyılda tepe alanlarının ekonomik gelişimi, yapı tarzının yeniden düşünülmesine, inşaat malzemesinin 

optimum kullanımı ve inşaat yöntemine yol açmıştır. Düz arazinin tepelerdeki kıtlığı nedeniyle, dik yamaçlarla 
inşa edilmiş evler, özel yapısal ve yapım problemleri ortaya çıkarmaktadır. Tepe eğimlerinde inşa edilen betonarme 
çerçeveli yapılar, düz zemin üzerinde olduğundan farklı yapısal davranış göstermektedir [4,5,6,7,8,9,10,11]. Bu 
çalışma, tepe-yamaç etkisinin yapının maruz kalacağı herhangi bir depremde göstereceği davranışı belirlemek 
adına yapılmıştır. Bu amaçla referans betonarme bina olarak düz yüzeye inşa edilmiş 8 katlı bina seçilerek 
hesaplamalar yapılmıştır. Referans binada herhangi bir seviye farkı bulunmamaktadır. Tepe-yamaç etkisini ortaya 
koymak adına seçilen referans binan zeminle birleştiği katta seviye farklılıkları oluşturularak hesaplamalar 
tekrarlanmıştır. Her iki bina için elde edilen değerler karşılaştırılarak, öneriler yapılmıştır. Çalışma ile,  tepe-yamaç 
etkisinin yapının deprem performansını nasıl etkilediği amaçlanmıştır.  

2 MATERYAL VE METOT 

Performansa dayalı tasarım metodunda taşıyıcı sistem elemanlarında meydana gelebilecek hasar seviyeleri 
belirlenebilmektedir. Oluşan hasarların kabul edilebilir hasar limitleri altında kalıp kalmadığı kont-rol edilebileceği 
gibi hasar limitleri çeşitli deprem düzeylerinde yapı için öngörülen performans hedefleri ile uyumlu olacak şekilde 
tanımlanabilir ([12,13,14]. Modal kapasite diyagramının elde edilmesinde yapılacak ilk işlem, sabit yük dağılımına 
göre yapılan itme analizi ile koordinatları “tepe yer değiştirmesi – taban kesme kuvveti” olan itme eğrisi (pushover 
eğrisi) elde edilecektir. 

Pushover eğrisi, bir yapının sıfır konumundan kararsız hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde yapıya 
arttırılarak uygulanan yük etkisi altında taban kesme kuvvetlerine karşılık gelen çatı deplasman değerlerinin bir 
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etkileşim diyagramı üzerinde kesişen noktaların geometrik olarak birleştirilmesi ile elde edilen diyagramdır (Şekil 
2).  Modal kapasite diyagramlarına dönüştürülmesi ve yapının maksimum elastik ötesi yer değiştirme kapasitesinin 
hesaplanması ile statik itme eğrisi anlam kazanır. 
 

 
Şekil 2. Tipik statik itme ve ideal kapasite eğrileri [15] 

 
Bu çalışmada sekiz katlı betonarme çerçeve sisteminde bir yapı seçilmiştir. Kat yüksekliği 3m olarak 

seçilmiştir. Seçilen binada kullanılan malzeme C25-S420’dir. Kiriş ve kolonlarda kullanılan boyuna donatıların 
tamamında çap Φ16 olarak seçilmiştir. Seçilen betonarme yapı ait kat kalıp planı Şekil 3’te gösterilmiştir.  
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Şekil 3. İncelenen yapıya ait kat kalıp planı 

 
İncelenen her iki binaya ait yazılım programından elde edilen [16] iki boyutlu görünümler Şekil 4’te 

gösterilmiştir.  
 

               
Şekil 4. İncelenen yapının iki boyutlu modeli, a- tepe-yamaç etkisindeki bina; b- referans bina 
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Şekil 5’te ise incelenecek her iki yapının yazılım programında [16] elde edilen üç boyutlu modelleri yer 
almaktadır. 

 

 
Şekil 5. İncelenen yapının iki boyutlu modeli, a- tepe-yamaç etkisindeki bina; b- referans bina 

 
Betonarme çerçeveyi oluşturan kolonlar 40cm*60cm, kirişler 25cm*50cm olarak seçilmiştir. Her iki yapı 

elemanında enine donatı olarak Φ10/10 seçilmiştir. Yapıda kullanılan kolon ve kiriş enkesitleri Şekil 6’da 
verilmiştir. 

 
Şekil 6. Çalışmada kullanılan kolon ve kiriş en kesitleri 

3 ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmada dikkate alınan referans bina için X ve Y doğrultuları için elde edilen statik itme eğrileri Şekil 
7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 7. Referans bina için X ve Y doğrultusundaki statik itme eğrileri  

 
Tepe-yamaç etkisi dikkate alınarak tasarlanan bina için her iki doğrultu için yazılım programından elde 

edilen statik itme eğrileri Şekil 8’de gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 8. Tepe-yamaç etkisindeki bina için X ve Y doğrultusundaki statik itme eğrileri  

 
Çalışmaya konu her iki betonarme binaya ait elde edilen statik itme eğrilerinin karşılaştırılması X doğrultusu 

için Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 9. X doğrultusu için elde edilen statik itme eğrilerinin karşılaştırılması 

 
Çalışmaya konu her iki betonarme binaya ait elde edilen statik itme eğrilerinin karşılaştırılması Y doğrultusu 

için Şekil 10’da verilmiştir. 
 

 
Şekil 10. X doğrultusu için elde edilen statik itme eğrilerinin karşılaştırılması 

 
İncelenen yapılara ait maksimum periyot değerleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. İncelenen yapılara ait maksimum periyot değerleri(sn) 

Bina türü Maksimum Periyotlar (sn) 
X  Y  

Tepe -yamaç etkisi 0,081 0,081 
Referans 0,089 0,089 

 
Ayrıca bu çalışmada bu yöntemlerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında yürürlüğe giren riskli 
yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslarda yer alan birinci aşama değerlendirme yöntemi kullanılarak tepe-yamaç 
etkisinin yapı performans puanına etkisi ortaya konmuştur [7]. Bu yöntemde kullanılan parametreler; 

• Taşıyıcı sistem türü 
• Kat adedi 
• Mevcut durum ve görünen kalite 
• Yumuşak kat/zayıf kat: 
• Düşeyde düzensizlik 
• Ağır çıkmalar 
• Planda düzensizlik/Burulma etkisi 
• Kısa kolon etkisi 
• Yapı nizamı/Çarpışma etkisi 
• Tepe/yamaç etkisi 
• Deprem tehlikesi ve zemin sınıfı 

 
Yapı ile ilgili toplanacak veriler ile betonarme binaya ait performans puanı hesaplanacaktır. Betonarme bir bina 
için yapı performans puanı,  
 

 
 
ifadesi ile hesaplanacaktır. Burada, PP; performans puanı, TP; taban puanı, OP; olumsuzluk puanı, YSP ise yapısal 
sistem puanı olarak tarif edilmektedir.  
İncelenen bölgedeki binalara yöntemin uygulanması sonucu her bir bina için performans puanı (PP) 
hesaplanacaktır. Hesaplanan performans puanları büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır. Bu şekilde hesaplanan 
puanların dağılımı kullanılarak bölgeler arasında risk önceliği belirlenebilmektedir.  
 Tepe-yamaç etkisindeki bina ile referans bina için 1. kademe değerlendirme sonuçları Tablo ..’da 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 2. Birinci kademe değerlendirme sonuçları  
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a Toplam 

olumsuzlu
k puanı  

Pe
rf

or
m

an
s 

Pu
an

ı  
(P

S)
 

Yapısal 
Sistem 
(BA) 

R 7 Z1 I I 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
T
Y 7 Z1 I I 50 0 0 0 -5 0 -3 0 0 0 -8 42 

R: Referans bina   TY: Tepe yamaç etkisindeki bina 
Birinci aşama değerlendirmeye göre tepe yamaç etkisi ve bu etkiden dolayı oluşan kısa kolon yapının savunma 
mekanizmasını zayıflatmıştır. Tepe-yamaç etkisinden dolayı yapının performans puanı %16 oranında azalmıştır. 
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4 SONUÇ 

Çalışma ile tepe yamaç etkisinin yapı deprem güvenliğini nasıl ve ne düzeyde etkilediği ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla referans bir bina ve tepe-yamaç etkisinde bir bina ele alınmıştır. Her iki yapı içinde statik 
itme eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler karşılaştırılmıştır. Tepe-yamaç etkisi yapının savunma mekanizmasını 
olumsuz etkilemektedir. Dolaysıyla yapı savunma mekanizmasını zayıflatacak bu tür uygulamalar mümkün olduğu 
yapılmamalıdır. Yapılacaksa da gerekli önlemler alınmalıdır.  

Her iki yapının periyotu incelendiğinde tepe-yamaç etkisindeki yapının periyotunun daha düşük çıktığı 
görünecektir. Yapının periyotu artıkça yapacağı sönüm miktarı da artacaktır. Dolaysıyla yapıda oluşacak deprem 
kuvveti azalacaktır. Bu da yapıya hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Referans bina için elde edilen periyot değerinin 
tepe-yamaç etkisindeki binandan büyük çıkması da referans binaya hareket kabiliyeti sağlayarak sönüm miktarını 
artıracaktır.  Periyodun artması ile binanın savunma mekanizması güçlenmiş olacak ve bina kendini koruma altına 
almış olacaktır.  

Her iki yapı için her iki doğrultu için elde edilen periyot değerlerinin aynı çıkması seçilen binanın ideal 
veya ideale yakın bir bina olduğunun göstergesidir.  

Referans yapı X doğrultusunda tepe-yamaç etkisinde daha fazla taban kesme kuvveti taşımaktadır. Tepe-
yamaç etkisindeki binanın tepe yer değiştirmesi daha düşük çıkmıştır.  

Olumsuz jeolojik ve topografik faktörler nedeniyle farklı seviyelerde inşa edilen yapılarda kısa kolon 
oluşumları meydana gelecektir. Bu da yapının savunma mekanizmasını olumsuz olarak etkileyecektir. Dolaysıyla 
yapılaşmada depremsellik öğesi büyük ölçüde ihmal edilmiş olacaktır.  Yapılaşma esnasında depremsellik faktörü 
göz önünde bulundurulmalı ve ilgili yönetmeliklere hassasiyetle uyulmalıdır. Yeni yapılaşmanın olacağı bölgelerde 
deprem etkileri göz önüne alınacak şekilde düzenlenmiş kent planlaması ve arazi kullanım düzenlemelerinin 
yapılması önem arz etmektedir. 

Tepe-yamaç etkisindeki binaların deprem esnasında oluşabilecek heyelan ve kaya düşmesi gibi doğal 
afetlerin etkisinde de kalabileceği unutulmamalı ve bu konular için özel önlemler alınmalıdır. Ayrıca kış 
mevsiminde aşırı kar yağışı alan bölgelerde bu tür yapılar içim çığ ile ilgili çözümlemelerde yapılmalıdır.  
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 ÖZET 

 Betonarme yapı inşaatında kullanılan çeliklerin gerilme-şekil değiştirme ilişkisi bilgisi, analiz ve tasarım 
aşamasında önemli bir yer tutmaktadır. Herhangi bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme arasındaki ilişkiler, 
matematiksel modellerle yapılabilir. Bu çalışmada, çelik yapı modellerinin, betonarme bir binanın yapısal 
performansına etkileri araştırılmıştır. Dört çelik modeli için hesaplamalar yapılmıştır. İtme eğrileri, X ve Y yönü 
için farklı çelik malzeme modelinden elde edilmiştir. Binanın performansı, bahsedilen dört farklı çelik modeli 
kullanılarak ayrı ayrı hesaplanmış ve daha sonra karşılaştırılmıştır. Farklı çelik modelleri için farklı yönlerde 
uygulanan statik itme analizlerinin sonuçlarının birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Çelik, malzeme modeli, betonarme, performans, static itme 
 

Consistency of Steel Material Models That Used in the Design of RC 
Buildings 

 

 ABSTRACT 

The knowledge of the stress-strain relationship of steel used in the construction of reinforced concrete 
structure holds an important place in the analysis and design phase. Relationships between stress-strain for any 
material can be made with mathematical models. In this study, effects of steel models on structural performance of 
RC building have been investigated. Calculations have been made for four steel models. Pushover curves were 
obtained from different steel material model for X and Y direction.  The performance of building was calculated 
separately with the use of the mentioned four different steel models and then compared.  It has been observed that 
the results of static thrust analysis performed in different directions for different steel models were found to be in 
a harmony with each other. 
 
Keywords: Steel, material model, reinforced, performance, pushover 

1 INTRODUCTION 

The two functions expected from a civil engineer are to design structures with adequate security and 
economic. The concept of safety means that build the structures which do not exceed the boundary conditions in 
terms of load and deformation. External loads that effect the structures cause the internal forces in structures, and 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 505 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

these internal forces turn into the tension. The occurred tensions can be analyzed as normal and shear stresses. 
While normal stresses cause the shape changes as elongation and contraction on element; shear stresses cause the 
angular deformation. Material properties can be obtained by benefiting from the stress and strain relations. The 
knowledge of the stress-strain relationship of steel used in the construction of reinforced concrete structure holds 
an important place in the analysis and design phase. Relationships between stress-strain for any material can be 
made with the aid of mathematical models. Mathematical model is also being used for steel and concrete which are 
the compositions of reinforced concrete structures.  

Reinforced concrete (RC) is a material commonly used that combined by steel and concrete. Concrete has 
strong compressive strength and steel has strong tension strength. The idea of compressive stresses was covered 
by concrete and tensile stresses were covered by steel in the structures was revealed RC materials. Steel and 
concrete give common response to loads and forces. Any defect in concrete or steel element affects all of the 
structures. The adherence between these materials improves properties of RC elements. The first defect was related 
with concrete for RC buildings that damaged after an earthquake because of the weak material is concrete in RC 
building [1]. Materials models are taken into account in the design of RC buildings. Model for material is one of 
important parameter for building design.  

There are a number of mathematical models related with steel. In this study, effects of steel models on 
structural performance of RC building have been investigated. Calculations have been made for each steel model 
which was selected as bilinear steel model (stl_bl) [2], Menegetto-Pinto steel model (stl_mp) [3], Dodd-Restrepo 
steel model (stl_dr) [4] and  Monti-Nuti steel model (stl_mn) [5]. Pushover analyses were used for both direction 
of selected building.  As a result, structural behaviour of RC buildings with different steel models is compared and 
evaluated according to analysis results in detail. 

2 STEEL AND MATERIAL MODELS FOR STEEL 

Rebar (short for reinforcing bar), also known as reinforcing steel, reinforcement steel, is a steel bar or mesh 
of steel wires used as a tension device in reinforced concrete and reinforced masonry structures to strengthen and 
hold the concrete in tension. Rebar's surface is often patterned to form a better bond with the concrete [6, 7]. Steel 
production was made only in factories under control. This make concrete weaker than steel. Steel and concrete give 
common response to loads and forces. Typical stress-strain relationship of the different steel grades is given in 
Figure 1.  

 

 
Figure 1. Stress-strain relation for any steel grades [8] 

 
The relationship between stress-strain for confined and unconfined concrete was given in Figure 2.   
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Figure 2. Stress-strain relation for confined and unconfined concrete [9] 
 

Mathematical models are also widely used when calculating the values related to the strength of the materials 
used in buildings. While performing mathematical modelling for any material, stress-strain relationship of the 
material is utilized though. The stress-strain relationship is also related with the equilibrium equations and 
relevance equations. While the equilibrium equations depend on obtained tensile or force; relevance equations are 
expressed the strains occurred on material. These equations are obtained regardless of the material properties. While 
making elaborations with them, margin of error varies depending on the stress-strain relationship of the material. 
Therefore, in order to facilitate analysis, (G-E) curves are simplified by the idealized. Simply, (G-E) curve that is 
used in the structures’ design and evaluation is called mathematical model. Because of strength of concrete 
problems are multivariate, there is a need to mathematical model for the behavior of concrete under load. 4 different 
mathematical models were used in the study. 

 
1. Bilinear Steel Model (stl_bl) 

This is a uniaxial bilinear stres-strain model with kinematic strain hardening, whereby the elastic range 
remains constant throughout the various loading stages, and the kinematic hardening rule for the yield surface is 
assumed as a linear function of the increment of plastic strain.  This simple model is also characterised by easily 
identifiable calibrating parameters and by its computational efficiency. It can be used in the modelling of both steel 
structures, where mild steel is usually employed, as well as reinforced concrete models, where worked steel is 
commonly utilised [2]. Modulus of elasticity (Es), yield strength (fy), strain hardening parameter (μ), 
fracture/buckling strain and specific weight (γ) calibrating parameters must be defined characteristics of the 
material for this model. The stress-strain relationship for this steel model is given in Figure 3.  

 

 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 507 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Figure 3. Stress-strain relation for bilinear steel model [2]  
  
 

2. Menegetto-Pinto steel model (stl_mp) 

This is a uniaxial steel model initially programmed by Yassin (1994)[10] based on a simple, yet efficient, 
stress-strain relationship proposed by Menegotto and Pinto (1973)[3], coupled with the isotropic hardening rules 
proposed by Filippou et al. (1983)[11]. The current implementation follows that carried out by Monti et al. (1996) 
[12]. An additional memory rule proposed by Fragiadakis et al. (2008) [13] is also introduced, for higher numerical 
stability/accuracy under transient seismic loads should be confined to the modelling of reinforced concrete 
structures, particularly those subjected to complex loading histories, where significant load reversals might occur. 
As discussed by Prota et al. (2009) [14], with the correct calibration, this model, initially developed with ribbed 
reinforcement bars in mind, can also be employed for the modelling of smooth rebars, often found in existing 
structures. The stress-strain relationship for this steel model is given in Figure 4.  

 

 
Figure 4. Stress-strain relation for Menegetto- Pinto steel model [2]  
 

3. Dodd-Restrepo Steel Model (stl_dr) 

This is a uniaxial steel model initially programmed by Dodd and Restrepo (1995) [4]. It considers the 
reduction of the unloading modulus with the plastic strain, whilst the reduction of the ultimate tensile strain is taken 
solely as a function of the maximum compressive strain, when the number of cycles is small enough to ignore the 
effects of low-cycle fatigue. The stress-strain relationship for this steel model is given in Figure 5.  
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Figure 5. Stress-strain relation for Dodd –Restrepo steel model [2]  
 

4. Monti-Nuti Steel Model (stl_mn) 

This is a uniaxial steel model initially programmed by Monti et al. (1996) [5], which is able to describe the 
post-elastic buckling behaviour of reinforcing bars under compression. It uses the Menegotto and Pinto (1973) [3] 
stress-strain relationship together wirh the isotropic hardening rules proposed by Filippou et al. (1983) [11] and the 
buckling rules proposed by Monti and Nuti (1992) [12]. An additional memory rule proposed by Fragiadakis et al. 
(2008) [13] is also introduced, for higher numerical stability/accuracy under transient seismic loading. Its 
employment should be confined to the modelling of reinforced concrete members where buckling of reinforcement 
might occur (e.g. columns under severe cyclic loading). Further, as discussed by Prota et al. (2009) [14], with the 
correct calibration, this model, initially developed with ribbed reinforcement bars in mind, can also be employed 
for the modelling of smooth rebars, often found in existing structures. The stress-strain relationship for this steel 
model is given in Figure 6.  

 

 
Figure 6. Stress-strain relation for Monti- Nuti steel model [2]  
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3 PERFOMANCE BASED ASSESSMENT   

Earthquake safety of existing buildings has gained considerable importance after earthquakes in the last 
years. Performance based assessment methods have been widely used for existing reinforced concrete structures. 

In performance based design and assessment method it is possible to determine in quantities the damage 
levels that may arise under the design ground motion within the structural system elements. It is checked whether 
this damage stays under the acceptable damage levels for each related element. Acceptable damage limits are 
defined in a way to be consistent with the foreseen performance targets at various earthquake levels [15, 16, 17].  

The assessment procedure aims to estimate the earthquake force demand at which the building would sustain 
the performance objectives. Demand spectrum, which is used in determining the performance of the building’s 
system, shows the maximum response that a building gives against seismic activities during an earthquake [18].  

Two fundamental parameters of performance based design and assessment are earthquake demand and 
capacity [19,20]. Earthquake demand represents the earthquake ground movement, whereas capacity represents 
building’s reaction under the effect of an earthquake. Structural capacity is represented by static pushover and 
capacity curve. This curve is derived by drawing the function between base shear force and building’s roof 
displacement. Capacity curve is derived by calculating building system with gravitational loads and proportionately 
increasing lateral forces up to the target point where structural capacity ends. The actual purpose of the nonlinear 
static method is to determine the target displacement of a building, then by performing a final pushover analysis 
by increasing the lateral loads up to the target displacement. As a result, the demand values such as internal forces, 
rotations, strains and displacements are computed and the performance of the analyzed section is then evaluated 
by comparing the strains obtained from the total curvature of the section with the upper boundary strains designated 
for different cross-sectional performance levels [21]. 

 

4 BUILDING EXAMPLE 

The selected RC building has three stories and each of story height is 3m. The material selected as C30-
S2420 for all members in building. Rebar radius selected as Φ14 in columns and beams. The blueprint and three-
D model of the building was given in Figure 7.  

 

 
Figure 7.  The blueprint and  three-D model of building   
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All columns in the buildings were selected as 50*50cm and all beams were selected in 30*50cm dimension. 
Transverse reinforcement in columns and beams were selected as Φ10/10. Column and beams that used in this 
study was given in Figure 8.  

 

 
Figure 8.  The detail of column and beams that used in this study   
 

5 ANALYSIS RESULT 

The maximum displacements and deformation state of building in both X and Y direction for each steel 
model was given in Figure 9.  

 
Figure 9a. Deformation of building in both direction for  bilinear steel model (stl_bl) 
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Figure 9b. . Deformation of building in both direction for  Menegetto-Pinto steel model (stl_mp) 
 

 
Figure 9c. Deformation of building in both direction for  Dodd-Restrepo steel model (stl_dr) 
 

 
Figure 9d. Deformation of building in both direction for  Monti-Nuti steel model (stl_mn) 
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Comporision of peak displacement of buildings for steel material model that selected in this study was given 
in Table 1. 

 
Table 1. Comparision of peak displacement for different steel models  

Model 
Direction 

X (cm) Y (cm) 
Bilinear Steel Model (stl_bl) 

 40.00 37.50 

Menegetto-Pinto steel model 
(stl_mp) 

 
40.90 37.50 

Dodd-Restrepo Steel Model 
(stl_dr) 

 
10.37 4.8 

Monti-Nuti Steel Model 
(stl_mn) 

 
38.10 38.00 

 
Comparision of pushover curves in X direction for different steel material model were in Figure 10.  
 

 
Figure 10. Comparision of pushover curves for X direction 
 
Comparision of pushover curves in Y direction for different steel material model were in Figure 11.  
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Figure 11. Comparision of pushover curves for Y direction 
  

6 CONCLUSION 

Civil engineer should perform economic analyze under adequate security when design any building. This 
process requires three basic elements, such as material, size and load. Numerical values related materials that will 
be used when designing the structure is derived from the stress-strain relationships. Since the material of these 
properties depends on many factors, mathematical models can be established by the idealized stress-strain 
relationship. There are many models related concrete material which is a weak point of concrete construction. With 
the aid of this model, solutions become simplistic and error margin will be reduced to a minimum.  

This article gives the information about the steel and some models of it, which forms the concrete structures. 
It has sought to demonstrate that if there are any differences between them and the availability of this model in 
building design.  

In this study, a structure pushover analysis which is selected for the four steel models has been implemented. 
For each model, a peak displacement in X and Y direction is calculated. Moreover, for each model’s X and Y 
directions, static thrust values are obtained and compared.  

It has been observed that the results of static thrust analysis performed in different directions for different 
steel models were found to be in a harmony with each other. There are not very significant differences between 
obtained results of the steel models used in. The results have showed that all of these four models can be utilized 
as concrete model in the structure design. 
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 ÖZET 

Yapıların deprem sonrası güvenliklerin belirlenmesi günümüzde ayrı bir önem kazanmıştır. Deprem 
sonrasında yapılarda meydana gelen hasarların ilk tespiti ve değerlendirilmesi daha sonraki zamanlarda meydana 
gelebilecek can ve mal kayıplarının artmaması için önem arz etmektedir. Deprem sonrası hızlı hasar tespit etme 
işlemi yapılırken genel olarak hasar tespit formları kullanılmaktadır. Bu formlarda biri de ATC-20 tarafından 
verilmiştir. Bu çalışmada ATC-20’de yer alan hızlı değerlendirme güvenlik değerlendirme formu (Rapid 
Evaluation Safety Assessment Form) web tabanına aktarılmıştır. Web tabanına aktarılan bu form yardımı ile akıllı 
telefon ve tabletler kullanılarak deprem sonrası hızlı değerlendirme güvenlik değerlendirmesi etkin ve güvenilir bir 
şekilde yapılacaktır. bu çalışma ile deprem sonrası acil hasar tespiti daha hızlı ve güvenilir olarak yapılacaktır. Web 
tabanına aktarılan verilere farklı kişilerin erişim kolaylığı olduğundan hem zaman hem de personel açısından 
tasarruf sağlanacaktır.   
 
Anahtar Kelimeler: Deprem, hızlı, web-tabanlı, güvenlik değerlendirmesi 

Web-based Rapid Evaluation Safety Assessment for 
Buildings  

 ABSTRACT 

Determination of post-earthquake safety of constructions has gained a special importance today. The first 
determination and evaluation of the damages after the earthquake is important for the decrease of life and property 
losses that may occur in later times.  Damage detection forms are generally used when rapid damage detection is 
performed after an earthquake. One of these forms is given by ATC-20.  In this study, the Rapid Evaluation Safety 
Assessment Form which is a part of ATC-20, was transferred to the web. By helping of this form which is 
transferred to the web base, quick evaluation of post-earthquake safety assessment using smartphones and tablets 
will be done effectively and reliably. This study will make the emergency damage detection after the earthquake 
faster and more reliably. Saving will be achieved both in terms of time and in number of employees since the 
information transferred to the web base is accessible by different people. 

 
Keywords: Earthquake, Rapid, Web-Based, Safety Assessment 

1 GİRİŞ 

Depremden sonra binalardaki hasarın tespit edilmesi ve hasar derecesine göre onarım ve güçlendirme veya 
yıkıma karar verilmesi önemlidir. İyi projelendirilmemiş veya uygulamasında özen gösterilmemiş binalarda hasar 
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meydana gelme olasılığı, depremin şiddetine bağlı olarak büyüktür. Bunun yanında, projelendirilmesi ve 
uygulamasına gerekli özen gösterilen binalarda da şiddetli depremlerde hasar meydana gelebilir. Bu nedenle, 
hasarın belirlenmesi ve devamında gerekli güçlendirmenin yapılması deprem mühendisliği ile inşaat 
mühendisliğinin önemli konularından biridir [1].  

Özellikle son yıllarda yaşanan yıkıcı depremler ve bu depremler sonucunda oluşan büyük çaplı can ve mal 
kayıpları deprem konusunda yapılan çalışmaları, araştırmaları ve alınacak önlemlerin önemini gündeme getirmiştir.  
Bu bağlamda deprem sonrası hasar tespitleri modern afet yönetiminin önemli adımlarından birini oluşturmaktadır. 
Deprem sonrası hasar gören yapılar ile ilgili tüm bilgilerin tespit edilmesi ve yönetilmesi mekansal planlama ve 
kentsel dönüşüm açısından önemlidir.   

Deprem hasarlarının belirlenmesi ile ilgili değerlendirme formları yaygın olarak kullanılmaktadır.  Bu formlar 
genel olarak sahada yapılan incelemeler sonucu doldurulmakta ve sonrasında ofis ortamında değerlendirmeler 
sonucu yapı ile ilgili nihai karara ulaşılmaktadır.  Depremden sonra yapılan incelemeler sonucu yapı ile ilgili 
hasarsız,  hafif, orta ve ağır hasar şeklinde karar verilmektedir. Göçme durumu gerçekleşmiş binalarda bu formlarda 
bulunan bilgileri doldurmaya gerek duyulmamaktadır [2].  

Depremden dolayı hasar gören yapı sayısısın fazla olması hasar tespit çalışmalarını zaman ve personel 
açısından zorlaştırmaktadır. Ancak deprem hasarlarının web tabanlı bir ortama aktarılması ile hasar tespit 
çalışmaları daha etkin bir şekilde yönetilecektir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin gelişim süreci dikkate 
alındığında bilgiye erişme aracı olarak tablet ve akıllı telefonlar birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu şekilde birçok 
bilgiye ulaşmak son derece hızlı ve kolay olmaktadır. Bu çalışmada deprem sonrası yapılar için yapılacak güvenlik 
değerlendirmeleri elektronik ortama taşınmış olacaktır.  
Çalışmada Applied Technology Council (ATC) tarafından hazırlanan hızlı güvenlik değerlendirme formu 
kullanılmıştır.  

Çalışmadaki amaç deprem sonrası yapı güvenlik değerlendirmelerinin sahadan akıllı telefon ve tabletler 
yardımı ile bir veri tabanına taşımak ve değerlendirmelerin buradan yapılmasını sağlamaktır. Böylelikle deprem 
güvenlik değerlendirilmesi için bir veri tabanı oluşturulmuştur. Ayrıca güvenlik değerlendirmelerinin farklı kişiler 
tarafından uzaktan kontrol edilmesine imkan sağlanmıştır.  Bu da elde edilecek sonuçlarının daha gerçekçi olmasını 
sağlayacaktır.  

2 MATERYAL VE METOT 

Yerel yönetimler bilgisayar, akıllı cihazlar ve internet teknolojisindeki gelişmeler sonucunda hizmet 
alanlarında kullandıkları konum verilerini bilgisayar ortamında toplayan, depolayan, işleyen ve analiz eden yeni 
bilgiler üretmeye başlamıştır. 

Değerlendirme ve izleme sistemlerinde bilgi teknolojilerinden yararlanmak arzusu her geçen gün artmaktadır. 
Buna göre akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte küçük bir bilgisayar sistemi 
haline geldiler ve kablosuz olduklarını ve taşınabilir olduklarını ve büyük bellek kapasitesinin bulunması bu 
cihazların kullanımını artırdı. Bu unsurlar, mobil cihazların çevre kontrolünden geçirilmesi, sağlık hizmetlerinin 
izlenmesi ve güvenlik, ulaşım ve otomasyon gibi birçok uygulamada kullanılmak üzere zorunlu hale gelmiştir [3- 
22]. Yapısal kontrol, otomatik kontrol ve yapısal mühendislik alanlarını havacılık ve makine mühendisliği ile bina 
ve sivil altyapı sistemlerine kadar birçok alanda birleştiren çok geniş bir alandır [23]. Dijital iletişim ve bilgisayar 
teknolojilerindeki teknolojik ilerlemeler, aynı zamanda gerçek zamanlı erken uyarı ve hızlı hasar tespit 
sistemlerinin uygulanmasını mümkün kılmaktadır [24]. 

Depremler can ve mal kayıpların büyük çapta  zarar verebilir. Bir depremde, kayıpların çoğu çökmüş binalar 
nedeniyle meydana gelmektedir, bu nedenle hasar bilgi çıkarma binası deprem hasarının bilgi soruşturmasının ana 
görevidir. Depremden sonra, çökmüş bina bilgileri zamanında elde edilmeli ve acil durum kurtarma sisteminin 
etkin şekilde uygulanmasına yardımcı olmak için yaralı sayısını azaltmak için hayati önem taşımaktadır [25].  

Depremsel afet yönetimi ve azaltımı, mekansal bilgi ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesi için etkili bir 
sistemin (veya metodolojilerin) oluşturulmasını gerektirmektedir [26].  

Deprem sonrası güvenlik değerlendirmesi yapılırken çalışma koşulları oldukça sınırlı olup kısa bir sürede 
yapılması gerekmektedir.  Depremden dolayı oluşacak hasarların büyüklüğüne göre yeterli teknik eleman bulmak 
sıkıntılı olabilir. Dolaysıyla güvenlik değerlendirmesi yapacak ekiplerin oluşturulması bile zaman açısından 
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problem olabilmektedir. Güvenlik değerlendirmesi için bilgi toplama formları kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
ATC-20 de yer alan hızlı güvenlik değerlendirme formu kullanılmıştır [27]. Bu form aracılığı ile deprem sonrası 
hızlı güvenlik değerlendirmesi sistematik bir şekilde yapılabilmektedir. Çalışmada kullanılan bu form Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  Bu form her bir bina için ayrı ayrı doldurulmalıdır.  

 

 
Şekil 1. Çalışmada dikkate alınan yapı hızlı güvenlik değerlendirme formu [27] 

 
Çalışmada kullanılan bu formun ülkemizde de kullanılacağı düşünülerek  Türkçeye çevrilmiştir. Türkçe olarak 

kullanılabilecek hızlı güvenlik formu Tablo 2’de gösterilmiştir.  
 

 
 

Tablo 1. Hızlı güvenlik değerlendirme formu 
ATC-20 Hızlı Güvenlik Değerlendirme Formu 

İnceleme                     
İnceleme no    İnceleme tarihi ve saati   

Kurum/Kuruluş 
  

İncelenen alanlar  Dıştan Dıştan ve 
içeriden 
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Bina Açıklaması       Yapım Şekli 
Bina adı    Ahşap   Betonarme perde   

Adres    Çelik   Yığma   
Beton   Karma   

İletişim    Betonarme   Diğer   
Kat adedi Zemin altı   zemin üstü   Öncelik durumu 

Yapı yaklaşık alanı   Konut   Ticari   Devlet   
Kullanılan Konut sayısı   Diğer yerleşim   Ofis   Tarihi   

Kullanılmayan konut 
sayısı   

Kamu   Sanayi   Okulu   
Acil servisler   Diğer   

Değerlendirme       Tahmini bina hasarı 
Binayı aşağıdaki koşullar için araştırın ve uygun sütunu doldurunuz  (içerik hariç) 

Gözlemler   Küçük /yok Orta Ağır    Yok 
Çökme, kısmı çökme veya 

oturma          0-%1 
Kayan bina veya kat          %1-%10 
Duvar ve diğer yapısal hasar          %10-%30 

Baca, parapet veya düşme 
tehlikesi           %30-%60 

Zeminde farklı oturma veya 
kırılma          %60-%100 

Diğer (belirtiniz)          100% 

Yorumlar   
Gönderim           

Değerlendirme ve ekip yargısına dayalı bir gönderme seçiniz. Binayı tehlikeye atan şiddetli koşullar Güvensiz kayıt 
göndermenin temel nedenidir. Yerelleştirilmiş Şiddetli ve genel Durumlar Sınırlı Kullanım gönderimini 

sağlayabilir. Ana girişte PASLANMAZ tabela gönderin. SİGORTALI KULLANIMI VE GİZLİ OLMAYAN 
Pankartlar tüm girişlerde. 

İncelenmiştir            
(yeşil tabela)   

Sınırlı kullanım                        
(sarı tabela)   

Güvensiz               
(Kırmızı tabela)   

             
Kullanım ve giriş kısıtlamalarını  özellikle tabelada belirtiniz ve yazılı olduğu gibi kaydedin 

Diğer Eylemler Aşağıdaki işlemleri yalnızca daha ileri eylemler gerekiyorsa işaretleyin.  

  
Barikatların gerektiği alanlar   

  Detaylı değerlendirme önerisi    Yapısal   Geoteknik  Diğer 

  Diğer öneriler 
  

Yorumlar 
  

3 WEB TABANLI HIZLI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ UYGULAMASI 

Afet sonrası hızlı değerlendirme güvenlik değerlendirme formunun web tabanlı hızlı değerlendirilmesi 
amacıyla http://www.smarthomescada.com/m5/ adlı bir alan oluşturulmuştur. Bu alan temek olarak arayüz 
ve veri tabanından oluşmaktadır. Arayüz yazılımı için esnek ve kolay programlanma özelliğinden dolayı 
php dili kullanılırken hem hızlı hemde güvenli olması sebebiyle MySQL veri tabanı kullanılmıştır.  Hızlı 
değerlendirme formu olarak bilinen ATC-20 üzerinden bulunan alanlar gerek el ile giriş gerekse seçmeli 
giriş yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcının hatalı veri girmemesi için gerekli olan ayarlamalar 
yazılım içinde yapılmıştır. Kullanıcı tarafından girilen veriler kayıt tuşuna basılması ile birlikte veri 
tabanına bir ID numarası ile kayıt edilmektedir. Bu sayede her bir giriş için ayrı bir alan oluşturulmuştur. 
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ATC-20 için oluşturulan form Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu form normal şartlar altında yetkili kişiler 
tarafından el ile girilmekte olup bu form web ortamına aktarılmış ve bir veri tabanı ile ilişkilendirilmiştir.   

 
Şekil 2. ATC-20 web arayüz giriş formu 

Şekil 2’de gösterilen ATC-20 formunun kullanıcı tarafından girilen verileri verit tabanına kayıt 
işleminden sonra listeleme işlemi yapılmaktadır. Bu işlem kullanıcıya bağlı olarak değiştirilebilmektedir. 
Bu çalışmada ID numarası bina adı ve gönderim alanları listelemeye tabi tutulmuştur. İstenilmesi 
durumunda başka alanlar da listeleme içine dahil edilmektedir. Kullanıcı tarafından girilen verilerin 
listelemesi tamamlandıktan sonra herhangi bir hata olması durumunda hatalı verilerin silinmesi imkanı 
da sunulmuştur. Silme işlemi girilen verilerin en sağ kısmında yer alan “X” işaretine basılması ile 
yapılmaktadır. Kullanıcı tarafından girilen aynı zamanda veri tabanına kayıtlı olup listelenen verilere ait 
bilgiler Şekil 3’te gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 3. ATC-20 formu veri listeleme ekranı 

 
Çalışmaya konu olan okul binası ile ilgili form veri girişi Tablo 3’te gösterilmiştir.  
 
 
Tablo 3. Gedikbulak İlköğretim Okulu için hızlı güvenlik değerlendirme formu 

ATC-20 Hızlı Güvenlik Değerlendirme Formu 
İnceleme                     

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 520 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

İnceleme no  1  İnceleme tarihi ve saati   

Kurum/Kuruluş Bitlis Eren Üniversitesi İncelenen alanlar  
Dıştan 

X 
Dıştan ve 
içeriden 

Bina Açıklaması       Yapım Şekli 
Bina adı  Gedikbulak İlköğretim Okulu  Ahşap   Betonarme perde X 

Adres  Van   
Çelik   Yığma   
Beton   Karma   

İletişim    Betonarme   Diğer   

Kat adedi 
Zemin 
altı  0 zemin üstü  3 Öncelik durumu 

Yapı yaklaşık alanı  400 m2 Konut   Ticari   Devlet   
Kullanılan Konut sayısı   Diğer yerleşim   Ofis   Tarihi   

Kullanılmayan konut 
sayısı   

Kamu   Sanayi   Okul X 
Acil servisler   Diğer   

Değerlendirme       Tahmini bina hasarı 
Binayı aşağıdaki koşullar için araştırın ve uygun sütunu doldurunuz  (içerik hariç) 

Gözlemler   Küçük /yok Orta Ağır    Yok 
Çökme, kısmı çökme veya 

oturma     X    0-%1 
Kayan bina veya kat     X    %1-%10 
Duvar ve diğer yapısal hasar     X    %10-%30 

Baca, parapet veya düşme 
tehlikesi           %30-%60 

Zeminde farklı oturma veya 
kırılma          %60-%100 

Diğer (belirtiniz)         X 100% 

Yorumlar Bina depremden dolayı ağır hasar almış ve enkaz haline dönüşmüştür.  

Gönderim           
Değerlendirme ve ekip yargısına dayalı bir gönderme seçiniz. Binayı tehlikeye atan şiddetli koşullar 

Güvensiz kayıt göndermenin temel nedenidir. Yerelleştirilmiş Şiddetli ve genel Durumlar Sınırlı Kullanım 
gönderimini sağlayabilir. Ana girişte PASLANMAZ tabela gönderin. SİGORTALI KULLANIMI VE 

GİZLİ OLMAYAN Pankartlar tüm girişlerde. 

İncelenmiştir            
(yeşil tabela)   

Sınırlı kullanım                        
(sarı tabela)   

Güvensiz               
(Kırmızı 
tabela) 

X 

Diğer Eylemler Aşağıdaki işlemleri yalnızca daha ileri eylemler gerekiyorsa işaretleyin.  

X Barikatların gerektiği alanlar Okul ve çevresi etrafında bariyer çekilmelidir.   

  Detaylı değerlendirme önerisi    Yapısal   Geoteknik  Diğer 

  Diğer öneriler 
  

Yorumlar 
  

 
Çalışmada örnek olarak 2011 Van depreminde tamamen çökmüş olan Gedikbulak İlköğretim Okulu 

dikkate alınmıştır. Tamamen göçmüş olan Gedikbulak İlköğretim Okulu’na ait görsel Şekil 4’te gösterilmiştir.  
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Şekil 4. Gedikbulak İlköğretim Okulu 

4 SONUÇ 

Çalışma ile yerleşim birimlerinde depreme maruz kalan yapıların güvenlik tespit işlemleri elektronik 
ortama taşınmış ve her bir yapı için elektronik ortamda güvenlik tespiti yapılmıştır. Oluşturulan bu ortam yardımı 
ile farklı kurumlardan alınması yada istenmesi gereken bilgileri internet üzerinden çok hızlı çalışabilen MYSQL 
veri tabanında bir araya getirmiştir.  

Bu çalışma ile tüm yapılar için elektronik bir veri tabanı oluşturmanın yanında deprem görmüş binalar için 
bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Elde edilen bilgilerin olası depremde meydana gelebilecek tehlikelerin 
etkilerinin azaltılması için kullanılması öngörülmektedir.  

Yapı hasarlarının sistematik bir şekilde değerlendirilmesi ve bunun sonucu olarak oluşan zarar ve can 
kayıplarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma deprem- yapı ilişkisi ile ilgili çalışmalarda 
karar destek aracı olarak kullanılabilmektedir. Çalışmada sahadan toplanan veriler elektronik ortama entegre 
edilmiş ve elde edilen veriler sağlıklı, kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılmıştır. 

Kurulan sistemde tüm veriler tek bir veri tabanında etkin ve ayrıntılı bir şekilde ilişkilendirilmiş olarak 
tanımlanabilmekte, saklanabilmekte, işlenebilmekte ve analiz edilebilmektedir. Bu sayede, karar verme ve 
uygulama süreçlerinde, zamandan ve mali yönden tasarruf edilebilmekte, kurumsal kaynak planlama altyapısı 
oluşturulabilmektedir. 

Depreme maruz kalmış yapı stokunun çok olması bu tür yapılarla ilgili değerlendirmelerin zaman ve teknik 
eleman eksikliğinden dolayı çok gerçekçi olmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu değerlendirmelerin bilimsel 
olarak sağlıklı sonuçlar verebilmesi için hızlı güvenlik tespit yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca 
binaen ATC tarafından hızlı güvenlik değerlendirme formları oluşturulmuştur. Bu hesaplama ile binalarda güvenlik 
düzeyleri belirlenmektedir.   

Çalışma ile özellikle oluşan depremden sonra oluşması muhtemel diğer depremlerden dolayı 
yapılarının kullanılıp kullanılmayacağına hızlı bir şekilde karar verilebilecektir.  
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ÖZET 
 Yaşadığımız çağda dünya nüfusundaki artış ve teknolojideki ilerlemelerle beraber enerjiye olan ihtiyaç 

artmaktadır. Fosil kökenli enerji kaynaklarının rezervlerinin azalması ve yakın zamanda tükenecek olması, ülkeleri 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli 
kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji 
kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son 
derece önemli bir yere sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi dünyada en fazla bulunan enerji 
kaynağıdır. Ülkemiz güneş enerjisi bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin Doğu Anadolu 
bölgesinde bulunan Hakkâri ili güneş enerjisi potansiyeli bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir 
potansiyele sahiptir.  

Bu çalışmada güneşlenme süresi bakımından ve hem de hem global radyasyon değeri bakımından Türkiye 
ortalamasının üzerinde olan Hakkari ilinin güneş enerjisi potansiyeli analiz edilmiş ve güneş enerjisinin geleceği 
için öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi Potansiyeli, Yenilenebilir Enerji, Elektrik Üretimi. 

 
ABSTRACT 
 

 With the increase in the contemporary world population we live in and the advances in technology, the need 
for energy increases. The reduction of fossil-based energy resources and the soon-to-be-consumed ones are leading 
countries to renewable energy sources. Renewable energy has a very important place in meeting the energy needs 
of countries with domestic resources, reducing external dependency, diversifying resources and ensuring 
sustainable energy use and minimizing the damage caused to the environment as a result of energy consumption. 
Solar energy, the source of renewable energy, is the largest source of energy in the world. Our country has an 
important potential for solar energy. The eastern Anatolian region of our country has a potential above the Turkey 
average in terms of the primary potential. 

In this study, solar energy of Hakkari province which is above the average of Turkey in both global and 
radiation value as well as sunshine duration and maintenance is analyzed and suggested for the future of solar 
energy. 
 
Keywords:Potential of SolarEnergy, RenewableEnergy, ElectricityGeneration 
 

1. Giriş  
 
Dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mevcut 

durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık yüksek düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin 
kullanım oranları giderek artmaktadır. Klasik yöntemlerle yapılan, özellikle fosil yakıt kaynaklı enerji üretim ve 
tüketimi, doğada onarılması imkânsız zararlara yol açmaktadır.[3] Dünyadaki yaşanabilir ortamın korunması, iklim 
değişikliğinin sebep olduğu zararlı etkilerin yanı sıra, enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan çevre tahribatının 
azaltılması gibi konular tüm insanlığa sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak ulusal ve 
uluslararası hukuki düzenlemelerin yapılması, enerji üretimi teknolojilerinde ve kaynak seçiminde çevresel 
etkilerin öncelikle dikkate alınması enerji kullanımında verimliliğe azami özenin gösterilmesi gibi hususlar giderek 
öncelik ve ağırlık kazanmaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün 
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yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahiptir. Özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgar ve güneş 
enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece elverişli bir konuma 
sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu kaynaklardan yararlanma oranı düşük seviyelerdedir.[6] Dünyanın en 
önemli enerji kaynağı güneştir. Günesin ısınım enerjisi, yer ve atmosfersistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen 
başlıca enerji kaynağıdır.Dünyadaki madde ve enerjiakışları güneş enerjisi sayesinde mümkün olabilmektedir. [4].  

Ülkemiz güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için önemli bir konuma sahip olmasına rağmen 
sahip olduğu potansiyeli yeteri derecede etkin ve yaygın bir şekilde kullanamamaktadır. Son yıllarda yapılan yasal 
düzenlemelerle bu enerji kaynağı daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır [5]. Bu çalışmada, Türkiye’nin 
güneşlenme süresi bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Hakkari ilinin güneş enerjisi potansiyeli analiz 
edilerek bu analiz sonucunda güneş enerjisi kullanarak elektrik enerjisi üretiminin bakımından yatırımların teşvik 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

 
2. Güneş enerjisi ve elektrik üretimi  

 
Güneş enerjisi, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden açığa çıkan 

ışıma enerjisidir. [13]. Termonükleer bir reaktör olan güneşten çeşitli dalga boylarında (62 MW/m2) enerji 
yayılmakta ve güneşin bütün yüzeyinden yayılan Güneş enerjisi ile elektrik üretimi enerjinin sadece iki milyarda 
biri yeryüzüne gelmektedir. Dünya’ya güneşten, 150 milyon km kat ederek gelen enerji, dünya’da bir yılda 
kullanılan enerjinin yaklaşık 15 bin katıdır. Güneş enerjisinin atmosfer dışındaki ışınım değeri yaklaşık 1.370 
W/m2‘dir. Güneş enerjisinin yeryüzündeki dağılımı dünyanın şekli nedeniyle büyük farklılıklar göstermekte olup, 
dünyaya gelen ortalama güneş enerjisi 0 – 1.100 W/m2 mertebesindedir. Güneş ışınımının tamamı yer yüzeyine 
ulaşmaz, % 30 kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır, % 50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. 
Güneşten gelen ışınımının % 20’si ise, atmosfer ve bulutlarda tutulur.[2] Güneş enerjisi sistemlerinden ısıtmada, 
soğutmada ve elektrik üretiminde yararlanmak mümkündür. Güneş enerjisinden farklı yöntemlerle elektrik üretimi 
mümkün olmakla birlikte, bu konuda teknolojisi en gelişmiş yöntem, güneş panelleri (fotovoltaik paneller) 
vasıtasıyla enerji üretilmesidir. Bu teknolojide güneş ışınlarının panel yüzeyine ulaşması ile yarıiletken malzemeler 
kullanılarak enerji dönüşümü sağlanmaktadır. Aşağıda şekil 1’de güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürme 
süreci verilmiştir.[8,14] 

  
Şekil 1. Güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürme süreci. 

 
 

3. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli 
 

Türkiye coğrafi konumundan ötürü güneş enerjisi bakımından yüksek bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin 
güneşlenme süreleri sene içerisinde değişiklik gösterse de yıllık olarak yaklaşık 2 bin 738 saattir. Ortalama olarak 
günlük 7,2 saat güneşlenme süresine sahip olan Türkiye’nin Almanya’dan yüzde 60 daha fazla güneş ışınlarından 
yararlanma olanağı vardır. Türkiye’nin 2014 yılında yaklaşık 40 MW olan kurulu güç kapasitesi 2015 yılı itibarıyla 
yüzde 519 artarak 249 MW’a yükselmiş ve 2016’da ise 830 MW seviyesine ulaşmıştır.29 Güneş enerjisinin toplam 
kurulu güç kapasitesi içindeki payı bu son rakamlar çerçevesinde yaklaşık yüzde 1 olarak gerçekleşmiştir. [10,11]. 
Şekil 2'de Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi 
Bağlanabilir Bölgeler haritası verilmiştir 
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Şekil 2. Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Bağlanabilir Bölgeler 

 
Güneş enerjisi yatırımlarında elde edilecek fayda, kullanılacak teknolojiye göre değişkenlik göstermekle 

birlikte, ülkemiz koşullarında fotovoltaik teknolojinin halen yaygın olarak kullanıldığı ve gelecek dönemde santral 
projelerinde de yaygın olarak kullanılacağı öngörülmektedir [1]. Türkiye’nin özellikle son yıllarda yenilenebilir 
enerji alanında çok önemli ilerlemeler kaydettiği söylenebilir. 2016 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam enerji 
kaynaklarının yaklaşık olarak yüzde 33,15’ini yenilenebilir kaynaklar oluşturmaktadır.[7] Şekil 3 te Türkiye’nin 
yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi dağılımı verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Türkiye’nin yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi dağılımı. 
 

 
4. Hakkari ili Güneş Enerjisi Potansiyeli 

 
Hakkari ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Hakkari ili nüfusu 270194 olan bir ilimizdir. Hakkari 

ili güneşlenme bakımından ortalama günde yaklaşık 7,5 saat güneşlenme ortalamasıyla Türkiye güneşlenme 
ortalamasının üzerinde bir ortalamaya sahiptir. Şekil 4’te görüldüğü gibi Hakkari ilinin özellikle merkez olmak 
üzere birçok ilçesinin güneşlenme açısından önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. 

 

  
Şekil 4. Hakkari ili güneş haritası 
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Aşağıda verilen şekil 5’da sırasıyla verilen tablolarda görüldüğü gibi Türkiye ve Hakkari ilinin Global 

Radyasyon Değerleri verilmiştir. Türkiye global radyasyon yıllık ortalaması yaklaşık 3,6 kWh/m2-gün ve Hakkari 
ilinin global radyasyon yıllık ortalaması yaklaşık 4,41 kWh/m2-gün dir. Buna göre Hakkari ilinin global radyasyon 
yıllık ortalaması Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere sahip olduğu görülmektedir.[12] 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Türkiye ve Hakkari ilinin Global Radyasyon Değerleri(KWh/m2-gün) 
 

Türkiye ve Hakkari ilinin yıllık güneşlenme sürelerini gösteren şekil 6 Aşağıda verilmiştir. Şekilde 
görüldüğü gibi Türkiye’nin yıllık ortalama güneşlenme süresi 7.2 saat ve Hakkari ilinin yıllık ortalama güneşlenme 
süresi 9.5 saattir. Buna göre Hakkari ilinin yıllık güneşlenme süresi ortalaması Türkiye ortalamasının üzerinde bir 
değere sahip olduğu görülmektedir.[9] 

 
Şekil 6. Türkiye ve Hakkari ilinin aylık güneşlenme süreleri.(Gün/saat) 

 
5. Sonuç ve Öneriler. 

 
Alternatif enerji kaynaklarından Güneş enerjisi önemli bir yere sahiptir. Hakkari ilinin güneş enerjisi 

potansiyeli günlük 9,5 saat ortalama ve 4,4 global radyasyon ortalaması ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu 
görülmektedir. Günlük güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerinde olan Hakkari ilimizin Enerji Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Türkiye Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Bağlanabilir Bölgeler kapsamında 
olmasına rağmen hiçbir GES kurulmamıştır. İlimizin büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen hiçbir yatırım 
bu alanda yapılmamıştır. Ülke ekonomisini önemli oranda etkileyen yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla 
kullanımına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle iklime dayalı sistem entegrasyonu bilinci oluşturularak 
yenilenebilir enerji teşviki sağlanmalıdır. Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarında yabancı teknolojiye ihtiyaç 
duymaktadır ve bu tarz yatırımlar maliyet açısından oldukça fazla yük getirmektedir. Bunun önüne geçebilmek 
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adına yenilenebilir enerji alanında kullanılan teknik ekipmanların yerli üretimleri teşvik edilmeli ve devlet 
tarafından destekler arttırılmalıdır. 

.  
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ÖZET 
 

          Günümüzde bilişim teknolojilerinin kullanım alanları hızla artmaktadır. Bu artış kullanıcı sayısının artışını 
da beraberinde getirmekle birlikte hedef kitlenin ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanmasının önemini de 
arttırmıştır. Ayrıca bu durum, insanların ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşırken WWW (World Wide Web) 
ortamlarında gösterdikleri davranışları hakkında daha fazla bilgi toplamayı gerekli kılmıştır. Çalışma kapsamında 
değerlendirilecek olan e-Devlet Portalı; kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan büyük bir Web 
sitesidir. Kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve 
verimli bir şekilde sunmak amacıyla tasarlanan e-Devlet Portalı; kullanılabilirlik seviyesi yüksek geniş bir kullanıcı 
kitlesine hitap etmektedir.  
Bu çalışmada, 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın 
yetkilendirmiş olduğu e-Devlet Portalı’nın anasayfasının kullanılabilirlik ve işlevsellik açısından değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Ayrıca, kullanıcı davranışlarının analizinin yapılması da amaçlanmıştır.  
Bu kapsamda çalışmanın ilk aşamasında e-Devlet Portalı; kolay kullanım, kolay erişilebilirlik, kolay anlaşılabilirlik 
ve memnuniyet açısından anket yöntemi ile ölçümlenecektir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise; göz izleme cihazı 
(eyetracker) vasıtasıyla katılımcıların odaklanma sayıları ve odaklanma bölgeleri tespit edilecektir. Çalışma 
sonucunda; anket ve göz izleme cihazı (eyetracker) ile elde edilen veriler toplanarak e-Devlet Portalı’nın 
kullanılabilirlik ve işlevsellikleri üzerine araştırma bulguları ve potansiyel çıkarımlar mevcut literatür ışığında 
karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Kullanılabilirlik, e-Devlet Portalı, Göz İzleme Yöntemi 
(Eyetracker), Anket Yöntemi. 
 

Usability Analysis of E-Government Portal: Survey and Eye 
Tracking Method 

 
       ABSTRACT 
 
        The usage areas of information technology are increasing rapidly in recently. This increased the number of 
users and increased the importance of meeting the needs of the target group in the most efficient way.  Furthermore, 
this situation required more information about the behaviors that WWW (World Wide Web) environments exhibit 
while they reach the information they need. The e-Government Portal to be evaluated within the scope of the study; 
is a large Web site that provides access to public services from a single point. E-Government Portal designed to 
provide public services effectively to citizens, businesses and public institutions through information and 
communication technologies; the usability level is high and appeals to a large user population. 
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In this study, with the decision of the Council of Ministers dated 24/3/2006 and numbered 2006/10316, the main 
page of the e-Government Portal authorized by the Ministry of Transport will be evaluated in terms of usability 
and functionality. It is also intended to analyze user behavior.  
In the first phase of working within this scope the e-Goverment Portal; in terms of easy to use, easy accessibility, 
easy to understand and satisfaction will be measured by questionnaire. In the second phase of the study; the number 
of focus points and focus zones of the participants will be tested via the eye tracker device. In the results of study; 
surveys and eye tracker will be collected and research findings and potential implications on the usability and 
functionality of the e-Government Portal will be presented comparatively in the light of the current literature. 
 
Keywords: Human-Computer Interaction, Usability, e-Government Portal, Eyetracker Method, Survey Method. 
 

1. Giriş 
Günümüzde bilgiye en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmak insanların önemli ihtiyaçlarından birisi haline gelmiştir. 
İnternetin yaygınlaşması ve gelişmesi insanların ihtiyaçları için web sayfalarına yönelmesine sebep olmuştur. 
Özellikle kamu kurumlarının sahip olduğu internet siteleri ilgili kurumun sunduğu hizmetlerden yararlanan tüm 
vatandaşlar tarafından kullanılma potansiyeline sahiptir. Web siteleri, kamu kurumlarının kurumsal hizmetlerini 
yürütebilmesi ve ilgili hizmetlerini vatandaşlara ulaştırabilmesi açısından önemli bir araçtır. Kamu kurumlarının, 
vatandaşlara sağladıkları hizmetlerin kalitesini iyileştirmeyi benimsedikleri düşünüldüğünde, e-Devlet Portalı’nın 
hizmetlerini vatandaşlara etkili ve verimli biçimde ulaştırmak kamu kurumlarının temel amaçlarındandır. 
Dolayısıyla kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik problemlerinin giderilmesi için bazı tasarım prensiplerinin 
belirlenmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları kaynak ve servislere etkili bir 
şekilde erişebilmeleri, kullanabilmeleri ve memnun kalabilmeleri için kullanılabilirlik önemli bir özellik olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Karacan ve Demirtel, 2009; İnal, vd., 2015). 
Acartürk ve Çağıltay (2006)’a göre kullanılabilirlik; bir uygulamada belirlenen işlerin kullanıcılar tarafından, 
gerekli eğitimin ve teknik desteğin verilmesinin ardından, uygun çevre koşullarında kolaylıkla ve etkili biçimde 
kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Nielsen (1997)’e göre kullanılabilirlik çeşitli boyutları kapsamaktadır. 
Bu boyutlar; öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, düşük hata oranı ve tatminlik olarak sıralamıştır (Kalaycı 
vd., 2011: 94). Kullanılabilirlik çalışmalarında genelde kullanıcıların algıları anketlerle ölçülmüştür. Ancak bu 
yöntemler kullanıcıların neyi, ne zaman yaptıkları hakkında yeterince bilgi verememektedir. Yeni gelişen 
teknolojiler sayesinde insan-bilgisayar etkileşimi esnasında kullanıcıların göz hareketlerini izlemek daha kolay ve 
doğru bir şekilde yapılabilmektedir (Özçelik, vd., 2006: 1). 
İnal, vd., (2016) tarafından göz izleme cihazı (eyetracker) ile yapılan araştırma sonucu elde edilen bulgular 
doğrultusunda, kamu kurumlarının internet sitelerinde kullanmaları gereken arama alanlarının çeşitli prensipleri 
içerecek şekilde tasarlanmaları kullanıcıların bu alanları etkili ve verimli kullanmaları açısından önemli olduğuna 
ulaşılmıştır. Yen ve Esgin (2015) tarafından göz izleme cihazı ile yapılan araştırmaya göre ise kullanıcıların 
beklentilerini ve kullanabilirlik kriterlerini dikkate almayan eğitim araçlarının hedeflerine ulaşamadığı tespit 
edilmiştir. Özkan ve Çağıltay (2014)’ın aynı cihaz ile yaptığı bir başka araştırmada da hastaneler üzerine 
kullanılabilirlik analizi yapılarak, ilgili birimlerin web sitelerinde randevu sistemi ile poliklinikler hakkında 
bilgilerin ve uygulamaların bulunmasının gerekliliğine  değinilmiştir. 
Bu çalışmanın ilk aşamasında e-Devlet Portalı; kolay kullanım, kolay erişilebilirlik, kolay anlaşılabilirlik ve 
memnuniyet açısından ankete tabi tutulacaktır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise; e-Devlet Portalı eyetracker ile 
incelenecek ve odaklanma bölgeleri ve sayıları belirlenerek ilgili bölgelerin ısı haritaları ortaya çıkarılacaktır. Daha 
sonra elde edilen araştırma bulguları karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
 
 
 

2. Eye Tracking (Göz İzleme) Cihazı 
Eye tracking, tüketicilerin gözlerinin hedef objede veya uyaranda nereye odaklandığını tespit eden bir cihaz olarak 
tanımlanmaktadır. Eye tracking cihazı ile gözbebeği hareketlerinin ve büyüyüp küçülme düzeyleri 
kaydedilmektedir. Bu kayıt esnasında göz bebeklerini 60 hz hızında kızılötesi bir ışınla takip edilmektedir. Fixation 
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olarak tabir edilen, odaklanma/sabitlenme durumu eye tracking çalışmalarında en önemli noktasını 
oluşturmaktadır. Odaklanma, gözlerin aynı noktaya 150-600 milisaniye arasında sürekli olarak bakması durumu 
olarak ifade edilmektedir. Bu durum görsel verinin beyinde işlenebildiği tek durumdur. Eye tracking sistemi ile 
tüm odaklanma noktaları sırası ile belirlenebildiği gibi herhangi bir fotoğraf veya videoda en çok bakılan noktaları 
gösteren ısı haritaları da çıkarılabilmektedir (Girişken, 2015; Batı ve Erdem, 2015). 
Piyasada bulunan göz izleyicilerin çoğu “korneal-yansıma/gözbebeği-merkez” yöntemi ile gözün bakış noktalarını 
ölçmektedir. Bu tür izleyiciler standart bilgisayarda monitörün üzerine entegre edilmiş kızılötesi bir kameradan 
oluşmaktadır. LED gömülü kızılötesi kameradan çıkan kızılötesi ışın retinaya girer ve göz bebeğinin parlak 
görünmesini sağlayarak, retinadan büyük ölçüde geri yansır. Bu sırada görüntü işleme yazılımı gözbebeğinin 
merkezini ve korneal yansımanın konumunu belirlemektedir. Bu ikisi arasındaki vektör ölçülerek çeşitli 
trigonometrik hesaplarla gözün dikkat noktası belirlenir. Görsel 1’de Eye Tracking cihazının bir örneği 
gösterilmiştir (Goldberg ve Kotval, 1999; Poole ve Ball, 2005). 
 

 
Görsel 1. Eye Tracking Cihazı 

 
 
Eye tracking diğer nöropazarlama ölçüm cihazlarıyla karşılaştırıldığında maliyet ve kullanım kolaylığından dolayı 
pazarlama araştırmlarında sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yöntem tüketicilerin bir web sayfasında gezinirken 
nerelere baktığını, bir ürünün ambalajında veya reklamında nereye odaklandıklarını tespit etmek için 
kullanılabilmektedir. Bu sayede şirketler ambalaj tasarımlarını, paket üzerindeki logo ve amblemlerini, web sayfası 
tasarımlarını yeniden düzeleyip, yerlerini optimize edebilmektedirler. Eye tracking ile yapılan bir araştırmaya göre 
bir marka sadece paket üzerindeki logosunun yerini değiştirmesiyle satışlarını yüzde 28’den yüzde 44’e çıkarttığı 
görülmüştür (Girişken, 2015:16).  
Eye Tracking kullanılabilirlik testlerinde kullanılmaya başlanması ise 1950’lere dayanmaktadır. İlk olarak kokpit 
tasarım testlerinde kullanılmıştır. Son yıllarda ise “insan-bilgisayar” etkileşimini göz hareketleri ile tespit eden yeni 
teknolojiler yaygınlaşmış ve göz izleme teknolojisi bilgisayar ortamlarında kullanılabilirlik çalışmalarına entegre 
edilmiştir (Kalaycı vd., 2011: 94). 
 
3. Metodoloji  
3.1. Araştırmanın Amacı 
Çalışma kapsamında değerlendirilecek olan kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan e-Devlet 
Portalı’ dır. Kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin 
ve verimli bir şekilde sunmak amacıyla tasarlanan e-Devlet Kapısı; kullanılabilirlik seviyesi yüksek geniş bir 
kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Bu kapsamda e-Devlet Portalının anasayfasının kullanılabilirlik ve işlevsellik 
açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, kullanıcı davranışlarının analizinin yapılmasıyla da e-Devlet 
Portalı kullanıcıları hakkında bilgi toplanması hedeflenmektedir. Araştırma kapsamında tasarlanan anket ve 
eyetracking yöntemleriyle hem geleneksel hem de yeni nesil bir araştırma uygulanarak daha sağlıklı veriler elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. 
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3.2.Araştırmanın Örneklemi  
Nielsen (1996)’e göre kritik kullanılabilirlik sorunlarının tamamının ortaya çıkarılması için gerekli katılımcı sayısı 
15’tir. Genel anlamda eye tracking cihazı yardımıyla yapılan araştırmalarda da örneklem sayısının bu civarda 
olduğu söylenebilmektedir.  Karacan ve Demirtel (2009), Dalcı, vd. (2008), Kalaycı, vd. (2011), Bayram ve Yeni 
(2011) tarafından eyetracking cihazı ile yapılan kullanılabilirlik araştırmalarında örneklem sayısı 3 ile 12 arasında 
değişmektedir. Bu kapsamda 15 katılımcı gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmistir. Katılımcılar Fırat 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakütesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Katılmcılardan 9‘unu erkek, 6’sını ise bayanlar oluşturmaktadır.  

 
3.3. Araştırmanın Yöntemi  
Araştırma kapsamında çalışmanın ilk aşamasında, 15 gönüllü katılımcı ile e-Devlet Portalı’nı oluşturan; ana menü 
sekmeleri, sisteme giriş butonu, arama sekmesi, haber/duyurular sekmesi, slider bilgilendirme ekranı bölümleri 
anket yöntemi ile kolay kullanım, kolay erişilebilirlik, kolay anlaşılabilirlik ve memnuniyet açısından 
ölçümlenecektir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise; Tobii Pro X2-60 eye tracker cihazı vasıtasıyla katılımcıların 
odaklanma sayıları ve odaklanma bölgeleri tespit edilecektir. Çalışma sonucunda; anket ve göz izleme cihazı 
(eyetracker) ile elde edilen veriler toplanarak e-Devlet Portalı’nın kullanılabilirlik ve işlevsellikleri üzerine 
araştırma bulguları ve potansiyel çıkarımlar mevcut literatür ışığında karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
 

 
4. Bulgular ve Tartışma 
Uygulanan anket analizi sonrası yapılan değerlendirmede katılımcılardan %86,6 (n=13)’sı e-Devlet Portalını daha 
önce kullandığını beyan ederken, %13,3 (n=2)’ü ise e-Devlet Portalını daha önce kullanmadığını beyan etmiştir. 
e-Devlet portalına yönelik diğer anket sorularının değerlendirilmesiyle ise; Kolay Erişim (3,43), Kolay Kullanım 
(3,63), Kolay Anlaşılabilirlik (3,8) ve Memnuniyet (3,6) Şekil 1’deki gibi bulgulanmıştır. 
 
 

 
Şekil 1: e-Devlet Anket Bulguları 

 
Şekil 2’de sunulan e-Devlet Portalının odaklanma ısı haritasında kırmızı bölgeler en çok odaklanılan, sarı ve yesil 
bölgeler daha az odaklanılan alanları göstermektedir. Şekil 2’de renklendirilmemiş bölgeler ise hemen hemen hiç 
odaklanılmayan alanları göstermektedir. 
 

Kolay 
Erişebilirlik

Kolay 
Kullanım

Kolay 
Anlaşılabilirlik

Memnuniyet

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9
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Şekil 2: Odaklanma Isı Haritası 

 
Şekil 2’deki söz konusu odaklanma noktaları dikkatle incelendiginde e-Devlet Portalının anamenü sekmeleri ve 
slider bilgilendirme ekranının diğer bölümlere nazaran daha çok dikkat çektiği gözlemlenmektedir. Katılımcılara 
daha işlevsel fayda sağlaması amacıyla tasarlanan sisteme giriş butonu, arama sekmesi ve haber ve duyurular 
bölümlerinin ise yeterince dikkat çekmediği gözlemlenmiştir. 
 

 
Şekil 3: Odaklanma Sayıları 

 
Şekil 3’teki gibi odaklanma sayılarına bakıldığında ise benzer şekilde anamenü sekmeleri ve slider bilgilendirme 
ekranının, sisteme giriş butonu, arama sekmesi ve haber/duyurular bölümleriyle karşılaştırıldığında daha çok bakış 
aldığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 4: Odaklanılan Bölgeler 

 
Odaklanılan bölgelere göre bir değerlendirme yapıldığında ise e-Devlet Portalının Şekil 4’teki gibi 3 
farklı bölgeye ayrıldığı gözlemlenmiştir. Birinci bölgeyi; slider bilgilendirme ekranı ve 
haber/duyurular bölümünün bir kısmı oluştururken, ikinci bölgeyi; anamenü sekmeleri ile yine 
haber/duyurular bölümünün bir kısmı oluşturmaktadır. Üçüncü bölgeyi ise; slider bilgilendirme 
ekranı ile arama sekmesinin bir kısmı oluşturmaktadır. Odaklanma oranları incelendiği birinci ve 
ikinci bölgeye %100 oranında bir odaklanma söz konusudur.  Üçüncü bölgeye ise katılımcıların 
sadece %29’u odaklanmıştır.  

 
5. Sonuç ve Öneriler 
Anket analizi sonrası yapılan değerlendirmede e-Devlet Portalına yönelik genel memnuniyet derecesi 5 tam puan 
üzerinden 3,6 dolaylarındadır. Bu değer katılımcıların memnuniyet derecesini “İyi” olarak ifade ettiğini 
göstermektedir. Yapılan diğer değerlendirmeler sonrası katılımcılar tarafından; Kolay Erişim (3,43): Kararsız, 
Kolay Kullanım (3,63): İyi, Kolay Anlaşılabilirlik (3,8): İyi şeklinde ifade edilebilmektedir. 
Eyetracking cihazı vasıtasıyla ısı haritaları ve bakış sayıları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede e-Devlet 
Portalının anamenü sekmeleri ve slider bilgilendirme ekranı en çok dikkat çeken bölümlerdir. Buna karşın sisteme 
giriş butonu, arama sekmesi ve haber/duyurular bölümlerinin ise yeterince dikkat çekmediği gözlemlenmiştir. 
Odaklanılan bölgelere göre bir değerlendirme yapıldığında e-Devlet Portalının 3 farklı bölgeye ayrıldığı 
gözlemlenmiştir. e-Devlet Portalının anamenü sekmeleri, slider bilgilendirme ekranı ve haber/duyurular 
bölümlerine her katılımcı en az bir bakış atmıştır. Yani katılımcılar tarafından %100 oranında bir odaklanma söz 
konusudur. Fakat sisteme giriş butonu ve arama sekmesi bölümlerine katılımcıların birçoğu bakış atmamıştır. 
Katılımcıların sadece %29’u ilgili bölümlere odaklanmıştır.  
Tüm bu bulgular ışığında katılımcılar, e-Devlet Portalının kullanımından genel anlamda memnun olduğunu beyan 
etsede, ısı haritaları, odaklanma sayıları ve odaklanma bölgeleri dikkate alındığında kamu hizmetlerini vatandaşlara 
ve işletmelere etkin ve verimli bir şekilde sunan sisteme ulaşmak amacıyla tasarlanan “sisteme giriş butonu” 
neredeyse hiç dikkat çekmemiştir. Zaten anket verilerinin değerlendirilmesiyle sonucu e-Devlet Portalına Kolay 
Erişim’in sadece 3,43 dolaylarında olması da katılımcıların sisteme ulaşmada problem yaşadığını göstermektedir. 
Bunun yanında arama sekmesi ve haber/duyurular bölümlere de odaklanmanın çok az olması bu gibi bölümlerin 
daha dikkat çekmesi adına yeniden tasarlanmasına ve konumlandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.  
e-Devlet Portalına ilişkin çok daha geniş kapsamlı ve katılımlı kullanılabilirlik çalışmalarının yapılması yararlı 
olacaktır. İleriki çalısmalarda yapılan kullanılabilirlik testlerinde özellikle görevler oluşturularak yapılacak 
analizler daha faydalı olacaktır. Kamu hizmeti sunan diğer portallar için de benzer bir model dâhilinde 
kullanılabilirlik analizlerinin yapılarak ilgili portalların daha kullanıcı merkezli tasarım ve işleve ulaştırılması için 
çalısmalarının sürdürülmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanabilen ülkeler hem ekonomik olarak güçlenmekte ve hemde 

çevresel faktörlerin oluşturduğu olumsuzlukları azaltmaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının 
etkin bir şekilde kullanılması önem arz etmektedir. Ülkemizin en önemli önceliği yerli kaynaklarının tamamının 
kullanılması ve özellikle rüzgâr enerji teknolojilerinin ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 
öncelikli olarak rüzgar enerjisi potansiyelimizin ve yatırım yapılabilecek öncelikli rüzgar kaynak alanlarının 
bilinmesi gerekmektedir. Türkiye rüzgar enerjisi bakımından yaklaşık 48.000 MW potansiyele sahiptir. Bu 
potansiyele karşılık gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün %1.30'una denk gelmektedir. 

Bu çalışmada rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından yatırım yapılabilecek seviyede olan Hakkari ilinin 
Rüzgar enerjisi potansiyeli ve kullanılabilirliği analiz edilerek, rüzgar enerjisi yatırımı için yol gösterici bir amaç 
benimsenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi Potansiyeli, Yenilenebilir Enerji, Elektrik Üretimi. 

 
WIND ENERGY POTENTIAL OF HAKKARI PROVINCE  

 
ABSTRACK 
 Countries that can effectively use renewable energy sources are both economically strengthened and 

reduce the negative impacts of environmental factors. In this context, it is important to use renewable energy 
resources effectively. The most important priority of our country is to use all of its domestic resources and 
especially wind energy technologies to gain the economy of the country. For this purpose, priority should be given 
to the wind energy potential and the priority wind resource areas to which investments can be made. Turkey has 
about 48.000 MW potential in terms of wind energy. The total area corresponding to this potential corresponds to 
1.30% of the face of Turkey.  

In this study, Hakkari province's potential to be invested in terms of wind energy potential, analyzed the 
potential and usefulness of wind energy and adopted a guiding objective for wind energy investment.  
 
Keywords: Wind Energy Potential, Renewable Energy, Electricity Generation. 

1.GIRIŞ  

Alternatif enerji kaynakları ülkelerin vazgeçilmez enerji kaynakları konumuna gelmiştir. Türkiye'deki 
enerji profili gözden geçirildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri ve önemi açıkça görülmektedir. Ancak 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça düşük düzeylerdedir ve bu enerji türleri ile yeterince 
ilgilenilmemektedir. Özellikle, güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı, Türkiye'nin enerji bütçesine ciddi katkılar 
sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru ve sağlıklı bir biçimde yararlanılması için gereken strateji, 
plan ve politikaların önemi giderek artmakta ve önemli boyutlara ulaşmaktadır[.Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli 
bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda mevcut potansiyel en etkin bir şekilde kullanılmalıdır. 
Türkiye’nin doğu Anadolu bölgesinde bulunan Hakkari ili rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından EİE verilerine 
göre  toplam  5,89 km2 bir alana ve toplam kurulu güç potansiyeli bakımından  29,44 MW ‘lık güce sahiptir. Bu 
çalışmada bu verilerden yola çıkılarak rüzgar enerjisinin kullanılabilirliği tespit edilmiştir.  
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Rüzgar enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir enerji olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya 
gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve 
atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı 
oluşur. Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava 
kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer 
değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir. 

 
2. Rüzgâr Enerjisi Ve Elektrik Üretimi. 
 Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi rüzgar türbinleriyle gerçekleşmektedir. Rüzgar türbinleri, rüzgar 

enerji santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye 
ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Rüzgar türbinleri dönüş eksenlerinin doğrultusuna göre 
yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilirler. Bu tiplerden en fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgar 
türbinleridir. Yatay eksenli rüzgar türbinleri, dönme eksenleri rüzgar yönüne paralel ve kanatları ise rüzgar yönüne 
dik vaziyette çalışırlar. Bu tip rüzgar türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı yapılmaktadır. Yatay eksenli rüzgar 
türbinleri; rüzgarın kuleyi yalamadan rotora çarpması durumunda ileri yada önden rüzgarlı (up-wind), önce kuleye 
dokunup sonra rotora gelmesi koşulunda geri yada arkadan rüzgarlı (down-wind) türbin adını alırlar. Düşey eksenli 
rüzgar türbinlerinin eksenleri rüzgar yönüne dik ve düşey olup kanatları da düşey vaziyettedir. Düşey eksenli rüzgar 
türbinlerinde rüzgarın esme yönü değiştiği zaman yatay eksenli rüzgar türbinlerinde olduğu gibi herhangi bir 
pozisyon değiştirmesi olmaz. Elektrik üretim amaçlı şebeke bağlantılı modern rüzgar türbinleri çoğunlukla 3 
kanatlı, yatay eksenli ve up-wind türü rüzgar türbinleridir. Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak 1,0-
6,0 MW gücünde yatay eksenli rüzgar türbinleri kullanılmaktadır. [1,2,3]  

    

3. TÜRKIYE RÜZGAR ENERJISI POTANSIYELI. 

Türkiye`de rüzgar enerjisi potansiyeli konusunda farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, rüzgar enerji kaynağı 
açısından şanslı ülkeler arasında sayılabilir, EİE’nin ölçüm istasyonlarından elde edilen ortalama rüzgar hızları, bu 
bölgelerin birçoğunun rüzgar enerjisi uygulamaları için elverişli olduğunu göstermektedir [1-2]. Türkiye, karasal 
rüzgar açısından, EİE’nin ölçüm verilerine göre zengin sayılabilecek konumdadır [2]. ürkiye Rüzgar Enerjisi 
Potansiyel Atlası (REPA), Türkiye rüzgar kaynaklarının karakteristiklerini ve dağılımını belirlemek amacıyla 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından 2006 yılında üretilmiştir. Yıllık ortalama değerler esas alındığında, 
Türkiye'nin en iyi rüzgar kaynağı alanları kıyı şeritleri, yüksek bayırlar ve dağların tepesinde ya da açık alanların 
yakınında bulunmaktadır. Açık alan yakınlarındaki en şiddetli yıllık ortalama rüzgar hızları Türkiye'nin batı kıyıları 
boyunca, Marmara Denizi çevresinde ve Antakya yakınında sınırlı bir bölgede meydana gelmektedir. Orta 
şiddetteki rüzgar hızına sahip geniş bölgeler ve rüzgar gücü yoğunluğu Türkiye'nin orta kesimleri boyunca 
mevcuttur.[3,4,5] Şekil 1’de Türkiye rüzgar potansiyeli haritası verilmiştir. Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya 
üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 47.849 MW olarak belirlenmiştir.[6] 
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Şekil 1. Türkiye rüzgar potansiyeli haritası.  

 
Türkiye 2016 yılı elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımında rüzgar enerjisi %5,65 bir orana 

sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında % 17,06 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye yenilenemez enerji 
kaynakları üretim oranı yaklaşık %66 iken yenilenebilir enerji kaynakları ise % 34 olarak görülmektedir.[7] 
Aşağıdaki şekil 2’de Türkiye 2016 yılı elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımı verilmiştir.  

   

Şekil 2. Türkiye 2016 yılı elektrik enerjisi üretimiminin kaynaklara göre dağılımı. 
 

4. HAKKARI ILI RÜZGAR ENERJISI POTANSIYELI. 

 
Hakkari ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Hakkari ili nüfusu 270194 olan bir ilimizdir. Hakkari 

ili EİE verilerine göre rüzgar enerjisi potansiyeli bakımından toplam  5,89 km2 bir alana ve toplam kurulu güç 
potansiyeli bakımından  29,44 MW ‘lık güce sahiptir. Şekil 3’te Hakkari ili rüzgar kaynak bilgileri haritası 
verilmiştir.[8] Ekonomik bir RES yatırımı için minimum 7 m/s  rüzgar hızına ihtiyaç vardır. Haritada görüldüğü 
gibi Hakkari ili iran sınırı boyunca RES yatırımı için uygun değerler görülmektedir. 

 
Şekil 3.  Hakkari ili rüzgar kaynak bilgileri haritası. 

Ekonomik bir RES yatırımı için önemli kriterlerden biri de  kapasite faktörüdür. Kapasite faktörü minimum 
% 35 olmalıdır. Şekil 4’te hakkari ilinin kapasite faktörü haritası verilmiştir. Burada haritada görüldüğü gibi 
Hakkari ilinin kapasite faktörü uygunluğu yine İran sınırı bazı bölümlerinde bulunmaktadır. 

Türkiye Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı, 50 m  
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Şekil 4. Hakkari ilinin kapasite faktörü haritası. 

Hakkari ilinin ekonomik bir RES yatırımı yapılabilir alanları gösteren şekil 3 ve şekil 4 deki veriler sadece 
yeterli olmaz. RES kurulumu çok bileşenli şartların gerçekleşmesiyle oluşur. Yer şekilleri, trafo merkezlerine olan 
uzaklık gibi etkenlerde RES yatırımına yönelik koşulları belirler. EİE verilerine göre Şekil 5’te Hakkari ilinin RES 
kurulabilir alanlar haritası ve Şekil 6’da Hakkâri ilinin Trafo merkezleri ve enerji nakil hatları haritaları verilmiştir.    

 
Şekil 5.  Hakkari ilinin RES kurulabilir alanlar haritası 

 
Şekil 6.  Hakkari ilinin Trafo merkezleri ve enerji nakil hatları haritaları. 

Şekil 5 te görüleceği üzere Hakkari ilinin yer şekilleri yapısından dolayı sadece İran sınırının belli bir 
kısmında RES kurulumuna izin verilmektedir. Ayrıca şekil 6 da görüldüğü gibi trafo merkezleri ve enerji nakil 
hatları haritasında RES kurulabilir alanlara uzak mesafede olduğu görülmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 1’de EİE verilerine göre Hakkari iline kurulabilecek RES güç kapasitesi değerleri 
verilmiştir. 

Tablo 1.  EİE verilerine göre Hakkari iline kurulabilecek RES güç kapasitesi değerleri. 

  
Tablo 1’de görüldüğü gibi Hakkari ilinin RES kurulumu için 5,89 km2 lik bir alana  sahip olduğu ve 

toplamda 29,44 MW’lık bir enerji potaniyeline sahip olduğu görülmektedir. Özellikle 7,5- 8,1 m/s rüzgar hız 
değerleri aralığında 13,76 MW’lık bir potansiyele sahip olduğu ve 8.1- 8,6 m/s rüzgar hız değerleri aralığında ise 
6,48 MW’lık bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 
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5.SONUÇ VE ÖNERILER. 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanabilen ülkeler hem ekonomik olarak güçlenmekte ve 
hem de enerji bakımından dışa bağımlılığı azaltmaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının 
etkin bir şekilde kullanılması önem arz etmektedir. Türkiye’nin elektrik enerji üretimi % 66 yenilenemez 
enerji kaynakları ile, %34 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmektedir. Ülkemizin en önemli 
önceliği yerli kaynaklarının tamamının kullanılması ve özellikle rüzgâr enerji teknolojilerinin ülke 
ekonomisine kazandırılmasıdır. Hakkâri ilinin rüzgar enerjisi potansiyeli kurulu gücü 29,44 MW tır. 
Hakkâri ilinde rüzgar enerjisi kurulumu için potansiyel mevcuttur. Fakat yer şekilleri bu olanağı 
kısıtlamaktadır. Hakkari ilinin kuzey doğusu (İran sınırı boyunca) santral kurulumu için uygun şartlar 
mevcuttur. Fakat trafo merkezlerine ve enerji iletim hatlarına uzaklığından dolayı maliyet artmaktadır. 
Ülkemizin 2023 yılı hedefi olan 20000 MW kurulu güce, ilerleyen yıllarda da toplam kapasite olan 47.849 
MW’a ulaşılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde rüzgar enerjisi teknolojilerine yönelik atılımlar 
yapılmalıdır. RES kullanımında lider olan ülkelerin yaklaşımları takip edilmeli ve bu çerçevede yasal 
mevzuat düzenlenmelidir. 
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 ÖZET 

Bu çalışmanın en önemli amacı Yapay Sinir Ağları (YSA) analizi yardımıyla çarpma jet uygulamalarının 
deneysel olarak elde edilen sonuçlarına odaklanmaktır. Çarpan jetler olarak dairesel, üçgen ve kare kesitli jetler 
kullanılmıştır. Çarpma yüzeyi olarak; pürüzsüz, pürüzlü düzgün sıralı, pürüzlü çapraz sıralı yüzeyler olarak üç 
farklı şekilde üretilmiş yüzeyler kullanılmıştır. Isı transferi, Nusselt sayısı (Nu) cinsinden hesaplanmıştır. Bütün 
deneyler sabit bir Reynolds sayısı altında gerçekleştirilmiştir.  Diğer değişken parametreler, boyutsuz çarpan jet 
plaka mesafesi(H / D) ve ısıtılmış yüzeydeki boyutsuz radyal mesafesidir (r/D). 

Elde edilen verilere iyi bilinen Yapay Sinir Ağı (YSA) analizi uygulanmıştır. YSA ağ yapısının 
uygulanmasının basitçe sınıflandırma analizi olmadığı anlaşılmış, aslında fonksiyonların yakınsamasının bir 
uygulaması olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, rastgele veriler göz önüne alındığında, 0.997 gibi doğruluk oranı 
çok yüksek bir regresyon katsayısı elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Çarpan-jet, Yapay Sinir Ağları 

 

Investigation of an Experimental Impinging Jet Study by 
Means of Artificial Neural Network 

          ABSTRACT 

The major aim of the present paper is to focus on the experimentally obtained results of impinging jet 
applications by the help of artificial neural network (ANN) analysis. Circular, triangle and square jets have been 
used as the impinging jets. Smooth, inline-arranged dimpled and staggered-arranged dimpled surfaces are used as 
the impinging surface. The heat transfer is calculated with Nusselt number (Nu). All experiments were carried out 
under a constant Reynolds number (Re = 20000). The other variable parameters are the dimensionless jet-to-
impingement plate distance (H/D) and the dimensionless radial distance on the heated surface (r/D).  

The well-known artificial neural network (ANN) analysis is applied to the obtained data. It is shown that the 
ANN application is not simply a classification analysis; it is actually an application of the convergence of functions. 
As a result, by considering random data, a very accurate regression coefficient such as 0.997 is obtained.  
 
Keywords: Impinging Jets, Artificial Neural Network 

1 GİRİŞ 

 
 Bir araştırmacının temel görevi inovatif araştırmalar yapmaktır, ancak eğer araştırmanın sonuçları zayıf 
bir şekilde analiz edilirse, bilimselliğe istenilen düzeyde katkıda bulunmayabilir. Uzun yıllardan beri araştırmacılar 
deneyler sonucunda elde ettikleri verileri değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Özellikle 
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sonuçların modellenmesi ve doğruluğunun belirlenmesi (korelasyon), test sonuçlarına uygulanan ana yöntemlerdir. 
Yapay Sinir Ağları, birçok bilim dalında kullanılan en önemli modelleme yöntemlerinden birisidir.   
 Isı transferi alanında ilk Yapay Sinir Ağları çalışmaları Thibault ve Grandhjean tarafından  yapılmıştır 
[1]. Yapay Sinir Ağlarını ısı transferi verilerinin korelasyonu için kullanmışlardır. Üç farklı örneği, üç katmanlı 
ileri beslemeli yapay sinir ağı kullanarak çözmüşlerdir. Geleneksel geri yayılım algortimasını içeren iki farklı 
öğrenme algoritmasını sinir ağlarını eğitmek için kullanılmışlardır. Bu çalışmayla birlikte yapay sinir ağlarının ısı 
transferi verilerine uygulanabileceği gösterilmiştir.   

Kalogirou [2] YSA’nın enerji alanında kullanımıyla ilgili örneğin; ısı transfer yükü tahmini ve soğutma, 
modelleme ve güç üretim tesislerinin kontrolü, solar radyasyon, ve ısıtma havalandırma - iklimlendirme sistemleri 
gibi alanlarda bir derleme makalesi hazırlamıştır. Derlemesinden birçok çalışma YSA kullanımının yararlı 
olduğunu göstermiştir. Diğer bütün yaklaşım teknikleri gibi, YSA’nında dolaylı olarak avantaj ve dezavantajları 
vardır. Fakat Kalogirou tarafından hazırlanan makaleye göre, YSA’nın gözardı edilmeyecek bir teknik olduğunu 
iddia edilmiştir.  

Isı transferi alanındaki bazı çalışmalarda YSA kullanılarak, ısı değiştiricileri, türbülatörler, soğutma 
bobinleri vs. gibi farklı uygulamalarda ısı transfer oranları tahmin edilmiştir.  Isı transfer oranları Wang ve 
arkadaşları ve, Xie ve arkadaşları [3] tarafından gövde borulu ısı değiştiricileri için tahmin edilmiştir. 

Islamoglu [4] tarafından, Adiyabatik olmayan kılcal boru emişli sıralı bir ısı değiştiricisi için, performans 
tahmini gerçekleştirilmiştir. Bir kanal içerisindeki şaşırtma levhalarının etkisi Ayhan ve ark. tarafından [5] optimize 
edilmiştir. Nemli havanın ısı değiştiricisi performansına etkisinin tahmini Pacheco-Vega [6] ve arkadaşları 
tarafından yapılmıştır. 

Son zamanlarda yayınlanan literatürde, çarpma fikri üzerine bazı çalışmalar bulunmaktadır. Aamir ve 
arkadaşları YSA metodunu, propan sprey ve su spreyi kullanarak ısıtılmış bir yüzeyi soğutmaya çalışmışlardır. 
Yapay Sinir Ağları modeli hesaplamalı akışkanlar dinamiği sonuçlarına karşın eğitilmiş ve deneysel sonuçlarla 
karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Yapay Sinir Ağları modelinin eğitilmesi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin 
tahminlerine göre daha iyi sonuç verdiği anlaşılmıştır. 

Kazuyuki ve ark. [7] bir çarpan jet uygulamasında akış alanındaki sıcaklık profilini incelemiştir. 
Çalışmalarında YSA yı açık ve kapalı öğrenmeye hizmet eden bir control sistemi gibi kullanmışlardır. Sonuç olarak 
duvar sıcaklığı dağılımı yüksek hassasiyette control edilmiş ve taşınımla ısı tarnsferi uygulamalarında YSA nın 
kullanılabilirliği test edilmiştir.    

Liu ve arkadaşları [8] yüksek barajlarda YSA analizi ile su taşkını hakkında tahminlerde bulunmuştur. 
Basu ve arkadaşları [9] dalgalı hava jeti hareketini tahminde YSA kullanmışlardır.  

Bu çalışmada, deneysel olarak elde edilen çarpan jet uygulamalarında ısı transferine etki eden dizayn 
parametrelerinin YSA yöntemiyle tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu model için giriş parametreleri; ısıtılmış 
yüzeydeki boyutsuz radyal mesafesi (r/D), boyutsuz jet-çarpma plakası mesafesi (H / D), çarpan jet tipi (dairesel, 
kare ve üçgen) ve çarpma yüzeyi (pürüzsüz, düzgün sıralı ve çapraz sıralı pürüzlü) olarak kullanılmıştır. Deneysel 
veriler ile geliştirilen YSA modelinden elde edilen veriler istatiksel olarak karşılaştırıldığında başarılı sonuçlar 
verdiği ve çarpan jet uygulamalarında ısı transferinin tahmini için kullanılabileceği görülmüştür. 

 
2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 
Bu çalışma, önceden kurulmuş olan çarpma jet deney düzeneğinden alınan verilere uygulanmıştır. Deney 

düzeneği Şekil 1’de detaylıca açıklanmıştır. Deney düzeneğinde akışkan olarak bir kompresör tarafından sağlanan 
hava kullanılmıştır. Havanın debisi akış ölçerler tarafından ölçülmüştür ve hava jet borusuna girmeden önce bir 
regülatör aracılığıyla kurutulmuş, filtrelenmiş ve düzenlenmiştir. Ayarlanabilir bir düzenek jet-plaka mesafesini 
ayarlamak için kullanılmıştır. Soğutulması amaçlanan yüzeyler dikey olarak yönlendirilmiştir. 

Isıtılmış plaka olarak üç çeşit alüminyum plaka kullanılmıştır. Birincisi, pürüssüz yüzeyli plaka 120x120 
mm boyutlarında ve 2 mm kalınlığındadır. İkincisi, pürüzlü yüzeyler ve boyutlar değişmemiştir. Pürüzlü yüzeyler; 
pürüzlü çapraz sıralama ve pürüzlü düzgün sıralı olmak üzere iki farklı şekilde üretilmiştir. Düzgün sıralı 
pürüzlülük için pürüzlülük yaratan bombeler plakanın merkezinden 1.5D uzaklıkta açılmışlardır. Bombelerin her 
birinin taban çapı 0.5 mm, yüksekliği 0.5 mm ve birbirlerine ulan uzaklıkları merkezden merkeze 1.8 mm’dir. Şekil 
1’de şematik ve fotoğraf gösterimi verilmiştir.  
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 İzotermal ısıtılmış yüzey, 60 Watt gücünde bir ısıtıcı ile elde edilmiştir. Çarpma yüzeyindeki sıcaklıklar 
termokupllar ile ölçülmüştür. Sıcaklıklar plakanın merkezinden itibaren belirli aralıklarla ölçülmüştür. Jet akışları 
için üç farklı geometride borular üretilmiştir; dairesel, üçgen ve kare. Bunların hidrolik çaplarının eşit olduğu 
önemle vurgulanmalıdır (Dh = 10 mm). 
Boruların resimleri Şekil 2’de sunulmuştur. Üç boru da tamamen gelişmiş bir akış için yeterince uzundur (32Dh). 
Ek olarak, hidrolik çap Dh bağımlı ve bağımsız parametrelerin karakteristik uzunluğu olarak kullanılmıştır (Nu, 
Re, H/Dh, r/Dh).  
 
 Ölçümler sabit bir jet reynolds sayısında 
gerçekleştirilmiştir (Re=20000). Bu bağlamda, Reynolds 
sayısı  𝑅𝑅𝑣𝑣 = 4�̇�𝑉

𝜋𝜋𝐷𝐷ℎν
 , �̇�𝑉 hacimsel debi ve Dh boruların 

hidrolik çapıdır. 
 
 

 
Şekil 1. Hedef yüzey ve ısıtma düzeneği                                  Şekil 2. Jet boruları 

 
 
3. YAPAY SİNİR AĞLARI METODUNUN ÇARPAN JETLERE UYGULANMASI VE SONUÇLARI  

 
Bu çalışma, Matlabın Neural Network Toolbox 8.2 de yer alan Neural Net Fitting araç kutusu kullanılarak 

yapılmıştır. Isıtılmış yüzeydeki boyutsuz radyal mesafesi (r/D), boyutsuz jet-çarpma plakası mesafesi (H / D), 
çarpan jet tipi (dairesel, kare ve üçgen) ve çarpma yüzeyi (pürüzsüz, düzgün sıralı ve çapraz sıralı pürüzlü) YSA 
ağ yapısına giriş olarak verilmiştir. Ağ yapısının çıkışı ise Nusselt sayısı cinsinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla dört 
girişli ve bir çıkışlı bir YSA ağ yapısı oluşturulmuştur. Ara katmanda 3 adet ağ yapısı kullanılmıştır. Neural Net 
Fitting de üç adet öğrenme yöntemi yer almaktadır. Üç yöntem ayrı ayrı denendiğinde en iyi sonuç Levenberg-
Marquardt öğrenme yöntemiyle elde edilmiştir. 24 iterasyon sonucunda Levenberg-Marquardt öğrenme 
yöntemiyle eğitim başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Performans kriteri olarak hataların karelerinin toplamı 
dikkate alınmıştır.  
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Şekil 3. Ağ Yapısı        Şekil 4. Performans Eğrisi 
 
 
Şekil 4. deki performans eğrisi incelendiği zaman eğitim, doğrulama ve test verileri için performans 

değerlerinin yaklaşık olarak aynı değerlere ulaştığı görülmektedir. Nusselt sayısının çıkış değerlerinin iki ve üç 
basamaklı sayılardan oluştuğu gözardı edilmediği taktirde, performans değerinin yani ortalama hataların kareleri 
toplamı değerinin makul seviyelerde olduğu gözlemlenmektedir. 

Şekil 5’te YSA ağ yapısına ait hata grafiği verilmiştir. Bu grafik incelendiği zaman hataların sıfıra yakın 
değerler civarında yoğunlukta olduğu görülmektedir. 

 
     Şekil 5. YSA ağ yapısına ait hata grafiği                    Şekil 6. Regresyon sonuçları  

 
 

Şekil 6’da yapılan çalışmalarda kullanılan ağ yapısının eğitilmesi için verilen girdilere ait regresyon 
grafikleri verilmiştir. Yapılan bu çalışmada regrasyon değerleri yukarıdaki grafikteki görüldüğü gibi eğitim için 
0.99779, test için 0.99639 ve ağ yapısının geneli için 0.99743 olarak olarak elde edilmiştir. Regresyon 
değerlerinden de anlaşıldığı üzere gerçek değerler ile tahmin edilen değerler birbirlerine yakınsanmaktadır. 
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Şekil 7. Karşılaştırma grafiği  

 
Deneylerden elde edilen verilerin bir kısmı ile YSA ağ yapısı eğitilmiştir. Geriye kalan veriler 

eğitilen YSA ağ yapısında Nusselt sayısının tahmini için kullanılmıştır. Gerçek Nusselt sayısı değerleri ile 
eğitilen YSA ağ yapısından elde edilen değerler Şekil 7’de aynı grafik üzerinde gösterilmiştir. Grafikten 
görüleceği gibi gerçek ve tahmin edilen Nusselt sayısı değerlerinin bir kaç nokta dışında birebir örtüştüğü 
görülmektedir.  
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Gauss Kernel'li Destek Vektör Regresyonunun Radyal Tabanlı 
Fonksiyon Ağlarıyla Karşılaştırılması 

Ömer Karal 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Ankara, 06010 

ÖZET 

Destek vektör regresyonu (DVR), yapay sinir ağları (YSA) ve radyal (Gauss) tabanlı fonksiyon ağlarını 
(RTFA) özel durumlarda içeren istatiksel öğrenme teorisine dayalı yeni bir makine öğrenme tekniğidir. YSA ve 
RTFA gibi geleneksel makine öğrenme yöntemleri deneysel eğitim hatasını minimum yapmaya çalışırken, destek 
vektör regresyonu hem deneysel eğitim hatasını hem de genelleme hatasının üst sınırını minimum yapmaya çalışır.  

Gauss kernel, destek vektör regresyonunda en çok tercih edilen kernellerden birisidir. Kullanılacak Gauss 
kernellerin sayısını, merkezlerini ve ağırlıklarını, destek vektör regresyon algoritması otomatik olarak belirler. 
Diğer taraftan, radyal tabanlı fonksiyon ağlarında, kullanılacak Gauss kernellerin sayısı kullanıcı tarafından tahmin 
ile merkezleri genellikle öbekleme yöntemleri ile ve ağırlıkları ise pseudo ters alma işlemi yada geriye doğru hata 
yayılım algoritması ile belirlenir. Ancak, Gauss kernellerin sayısı ve merkezleri (yerleri) radyal tabanlı fonksiyon 
ağlarının başarısında oldukça büyük etkiye sahiptir. 

Bu çalışmada, radyal (Gauss) tabanlı fonksiyon ağları ile Gauss kernele sahip destek vektör regresyonunu 
hem teorik hem de deneysel olarak karşılaştırılmıştır. Radyal tabanlı fonksiyon ağlarında Gauss kernellerin yerleri 
(merkezleri) kmeans öbekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve daha sonra optimal ağırlıklar pseudo ters alma 
işlemi uygulanarak bulunmuştur.  

 Yapay veriler üzerinde gerçekleştirilen deneylerden, Gauss kernel kullanan destek vektör regresyonunun 
radyal tabanlı fonksiyon ağlarına göre, gürültüye karşı duyarsızlık, seyrek çözüm gösterimi ve genelleme yeteneği 
açısından daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Destek vektör regresyon, radyal tabanlı fonskiyon ağları, foksiyon yaklaşımı, kmeans 
öbekleme 

 
 
Comparing Support Vector Regression with Gaussian Kernels 

to Radial Basis Function Networks 
 ABSTRACT 

The Support Vector Regression (SVR) is a novel machine learning technique based on statistical learning 
theory that includes artificial neural networks (ANN) and radial (Gaussian) basis function networks (RBFN) as 
special cases. 
While conventional machine learning methods such as ANN and RBFN try to minimize the experimental training 
error, the support vector regression tries to minimize both the experimental training error and the upper bound of 
the generalization error.  

The Gaussian kernel is one of the most preferred kernels in SVR. The support vector regression algorithm 
automatically determines the number, centers and weights of the Gaussian kernels to be used. On the other hand, 
in radial basis function networks, the number of Gaussian kernels to be used is estimated by the user, their centers 
are usually determined by clustering methods and their weights are updated by the error back-propagation 
algorithm. However, the number and centers of Gaussian kernels have a considerable influence on the success of 
RBFN. 
           In this study, the radial basis function networks and the support vector regression with Gaussian correlation 
are compared both theoretically and experimentally. The locations (centers) of the Gaussian kernels in the radial-
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based function networks were determined by using the kmeans clustering method and then the optimal weights 
were found by applying the error back-propagation algorithm. 

Experiments on artificial data show that the support vector regression using the Gauss kernel performs better 
than the radial basis function networks in terms of noise insensitivity, sparse solution representation, and 
generalization ability. 

 
Keywords: Support vector regression, Radial basis function networks, function approximation, kmeans clustering 

 

1 GİRİŞ 

Sonlu sayıda gözlemlenen veri örneğinde, değişkenler arasında fonksiyonel bir model oluşturmak, 
mühendislik, tıp, eğitim gibi birbirinden farklı birçok bilimsel alanda ortak bir sorundur. Genellikle birden fazla 
model gözlemlenen veri örneklerini temsil edebilir. Son zamanlarda, destek vektör regresyonu (DVR) ve radyal 
tabanlı fonksiyon ağları (RTFA) önemli bir ilgi çekmiş ve yenilenebilir enerji [1,2], biyomedikal [3,4], ve coğrafi 
bilgi sistemleri [5,6] gibi birbirinden farklı pek çok mühendislik alanına uygulanmıştır. 

RTFA giriş katmanı, doğrusal çıktı katmanı ve radyal (Gauss) katmanı olmak üzere üç katmandan oluşur. 
Söz konusu katmanlar hiyerarşik bir prosedürle yerel minimum noktalarına takılmaksızın bağlantı ağırlıklarını 
verimli bir şekilde öğrenme imkânı sunar. Doğrusal bağlantı ağırlıkları öbekleme işlemi ile Gauss kernellerin 
merkezlerinin belirlenmesinden sonra öğrenilir. TRFA’lar Gauss kerneli kullandıkları için herhangi bir sürekli 
fonksiyona istenilen oranda yaklaşma yeteneğine sahiptir [7,8]. 

Teorik ve sayısal çalışmalar, RTFA’nın performansının Gauss kernellerin yerlerine (merkezlerine) büyük 
oranda bağlı olduğunu göstermektedir. RTFA tasarımında Gauss kernellerin merkezlerinin belirlenmesi kabaca üç 
kategoriye ayrılabilir. Bunlardan ilki, giriş örneklerinin arasından rastgele sabit merkezler atanması [9], ikincisi ise 
kmeans öbekleme ile giriş örneklerinden merkezlerin atanması [10] ve son olarak ta RTFA’nın diğer parametreleri 
(doğrusal ağırlıklar ve varyansları) ile birlikte Gaussların merkezlerinin eğimi azaltan algoritmalar kullanılarak 
belirlenmesidir [11]. RTFA tasarımında merkezler belirlendikten sonra optimal doğrusal ağırlıklar en küçük kareler 
algoritması yada pseudo ters alma işlemi uygulanarak basitçe belirlenebilir.  

Son yıllarda RTFA’ya alternatif bir yaklaşım olarak, yeni bir makine öğrenme tekniği olan DVR [12] 
oldukça dikkat çekmektedir. DVR, RTFA’daki gibi sadece deneysel ölçüm hatasını değil, aynı zamanda genelleme 
hatasının üst sınırını da minimize etmeyi amaçlar.  DVR tasarımı, genellikle bir hata fonksiyonu ile modeli temsil 
eden parametrelerin (ağırlıkların) karesinin minimize edilmesine dayanır. Giriş uzayında tanımlanan DVR’nin 
amaç fonksiyonu, Lagrange çarpanları ve kernel cinsinden daha yüksek boyutlu uzaya taşınarak konveks 
optimizasyon problemi bina edilir. Gauss kernel, DVR’de en çok tercih edilen kernellerden birisidir. Kullanılacak 
olan Gauss kernellerin sayısı, merkezleri ve ağırlıkları, yüksek boyutlu uzayda inşa edilen optimizasyon 
probleminin minimize edilmesiyle otomatik olarak belirlenir. Minimize edilen hata fonksiyonun konveks olması, 
Gauss kernellerin sayısının, merkezlerinin ve ağırlıklarının optimum olarak hesaplanmasını garanti eder.   

 
Bu çalışmanın amacı RTFA ile Gauss kernele sahip DVR hem teorik hem de deneysel olarak 

karşılaştırmaktır. Kmeans öbekleme yöntemi kullanarak merkezleri tespit edilen RTFA’nın optimal ağırlıkları 
pseudo ters alma işlemi uygulanarak elde edilir. DVR’de ise Gauss kernellerin sayısı, merkezleri ve ağırlıklari 
optimizasyon probleminin çözümünde otomatik olarak bulunur.  

2 DESTEK VEKTÖR REGRESYONU VE RADYAL TABANLI FONKSİYON AĞLARININ 
YAPILARI 

Bu bölümde, regresyon probleminin DVR ve RTFA ile teorik olarak modellenmesi ele alınmıştır. Önce 
RTFA’nın ardından DVR’nin yapısı hakkında teorik bilgiler verilmiş ve son olarak her ikisinin teorik açıdan 
karşılaştırılması yapılmıştır. 
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1. Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağları 

Radyal tabanlı fonksiyon ağlarının mimari yapısı Şekil 1'de gösterildiği gibi, girdi, çıktı ve gizli katmanlar 
olmak üzere 3 katmandan oluşur. Girdi katmanı sistemi besleyen girişlerin uygulandığı katmandır. Girdi 
katmanının çıkışları, doğrudan gizli katmandaki doğrusal olmayan işlem birimlerine (nöronlar) bağlıdır. Gizli 
katmandaki nöronlar kendine uygulanan girişleri Gauss kernelinden geçirip sayısal bir değer üretirler. Üretilen bu 
değerler doğrusal ağırlıklarla çarpılıp çıkış katmanına uygulanır. Çıkış katmanına gelen ağırlıklı girişler toplanarak 
sayısal bir sonuç üretir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 1: Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağlarının mimari yapısı  

Gauss kerneli aşağıdaki gibi verilir: 
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Burada, cj ve σj sırasıyla nöron j için Gauss kernelin merkezi ve varyansıdır. RTFA’nın çıkışı gizli 
katmandaki nöronlardan gelen çıkışların ağırlıklı toplamları olarak aşağıdaki gibi elde edilir. 
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Burada, Gauss kernellerin merkezkeri kmeans öbekleme algoritması ile bulunmuş ve varyanslar kullanıcı 
tarafından sağlanmıştır.  

 
2. Destek Vektör Regresyon 

Destek vektör regresyon modelinin mimari yapısı şekil 1’de gösterilen RTFA’nın mimarisi ile aynıdır. 
Ancak, buradaki tek fark, DVR’nin doğrusal ağırlıklarının giriş uzayında değil de yüksek boyutlu uzayda tanımlı 
Lagrange çarpanları cinsinden ifade edilmesidir. Verilen bir veri seti 1}{( ), N

s s sy =x  n
s R∈x  and  sy R∈  için, DVR’nin 

amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır. 
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Burada, mR∈w  ise hesaplanması gereken ağırlık parametrelerini, C değeri (sabit sayı) hata ile model 
arasındaki ilişkiyi, ( 1 }N

s s=ξ  ve '
1{ }s s

N
=ξ ) pozitif ve negatif hatalar için tanımlanan değişkenleri, ε (epsilon) değeri 

(küçük sabit sayı) hata toleransını, b ofset değerini, ( ) : n mR Rj × ®  fonksiyonu giriş örneklerinin yüksek boyutlu 
uzaya taşınmasını sağlayan nonlinear bir fonksiyonu (Gauss kernel) temsil eder. ε duyarsız bölgeye düşen eğitim 
verileri çözümde gösterilmez ki böylece seyrek bir gösterim elde edilir. ε’nun artması daha seyrek bir model üretir. 
Ancak, ε değeri çok fazla artırılacak olursa, veriyi temsil edecek olan modelin hatası kabul edilemeyecek derecede 
artar.  Bundan dolayı ε değeri ve C değeri elde edilecek modeli 2 farlı yönden kontrol eder. 

Yukarıdaki (4) ve (5) denklemleri ile tanımlanan optimizasyon problemi, Lagrange çarpanları yöntemiyle 
ikili uzaya taşınır ve gerekli işlemler uygulanırsa, Lagrange çarpanları cinsinden, ikinci dereceden bir bilinmeyenli 
aşağıdaki optimizasyon denklemi elde edilir. 
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Burada, T
, s,r( )K [K( , )] [ ( )] N N

s r s r s r Rϕ ϕ ×= = ⋅ ∈x x x x  Gauss Kernel fonksiyonlarını kullanarak elde edilmiş Kernel 
matrisini temsil eder. Yukarıdaki (6) denklemi (7) kısıtları altında çözülürse aşağıdaki regresyon fonksiyonu 
bulunur. 

( ) ' ( )K( , )
s

s s s
DV

f b
∈  

= − +∑
x

x x xα α      (8) 

Burada DV, sıfırdan farklı Lagrange çarpanları sonucu ortaya çıkan destek vektör (eğitim örnekleri) kümesidir. Bu 
aynı zamanda, doğrusal ağırlıkların destek vektör açılımı olarak adlandırılır. 

3 DENEYSEL SONUÇLAR 

Bu bölümde yapay veriler üzerinde RTFA ve DVR karşılaştırılmıştır. Her iki modelin performansını 
karşılaştırmak için ortalama hata karesinin kökü (RMSE) ortalama mutlak hata (MAE) kriterleri kullanılmıştır. Her 
iki modelde Gauss kernel kullanılmış ve varyansı 10 kabul edilmiştir. sin(x/10) + (x/50)2 fonksiyonundan 

1
100){( , }s s sx y =  100 adet eğitim örneği 0.2 varyanslı ve sıfır merkezli Gauss gürültü eklenerek oluşturulmuştur. RTFA 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 550 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

için öbek sayısı 10 kabul edilerek Gauss kernellerin merkezleri hesaplanmıştır. DVR için C=2 ve ε=0.1 alınmıştır. 
Ayrıca, veri kümesinin %80’ni eğitim %20’si test verisi olacak şekilde DVR’ye uygulanmıştır. RTFAve DVR’ye 
aynı koşulları sağlamak için simülasyonlar 3 Ghz hızında Intel core I5 işlemcili, 4GB Ram belleğe sahip 64 bitlik 
Windows 7 işletim sistemi üzerinde çalışan Matlab 2012b programı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneysel 
sonuçların grafik hali Şekil2’de daha ayrıntılı sayısal sonuçları ise Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

             
(a)         (b) 

Şekil 2: Deneysel sonuçların grafik gösterimi (a) DVR (b) RTFA 

Tablo 1. Deneysel sonuçların nümerik sonuçları 

Öğrenme  
yöntemi 

Model 
parametreleri 

2
2 w  NTS NSV RMSE MAE 

RFTA C=2, σ=10 373,15 100 100 0,473 0,320 
DVR C=2, σ=10, ε=0.1 23,03 100 57 0,150 0,124 

                              Not: NTS=eğitim örnek sayısı, NSV=çözüm gösteriminde kullanılan örnek sayısını gösterir. 
 
Şekil 2 ve Tablo1 den görüldüğü üzere, RTFA ile DVR arasında oldukça önemli bir fark vardır. Elde edilen 
çözüm gösteriminde RTFA, 0,473 RMSE için tüm eğitim verisini kullanırken (NSV=100), DVR, 0,150 RMSE 
için sadece 57 eğitim örneğini kullanmıştır. Yani DVR ile daha az hata ile daha seyrek bir model elde edilmiştir. 
Buda DVR’nin RTFA’ya göre daha iyi genelleme yeteneğine ve gürbüz gösterime sahip olduğunu gösterir. Diğer 
taraftan RTFA’da elde edilen w=373,15 iken DVR’da bu değer w=23,03’tür. Bu da DVR’nin RTFA’ya göre giriş 
uzayında daha düzgün (smooth) olduğunu gösterir. Yani diğer deyişle, DVR hem ikili uzayda hem de giriş 
uzayında daha seyrek ve düzgün bir gösterime sahiptir.  

4 SONUÇ 

Bu çalışmada, radyal (Gauss) tabanlı fonksiyon ağları ile Gauss kernele sahip destek vektör regresyonunu 
hem teorik hem de deneysel olarak karşılaştırılmıştır ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1-RTFA’da Gauss kernellerinin merkezi ve sayısı deneme yanılma yöntemleri ile belirlenirken, DVR da 
otomatik olarak optimum şekilde belirlendiği görülmüştür. 

2-RTFA tüm eğitim verilerini sonuç gösteriminde kullanırken, DVR ise ε duyarsız bölgeye düşen hataları 
sonuç gösteriminde kullanmadığından dolayı daha seyrek bir model ürettiği gözlemlenmiştir. 

3-DVR hem giriş uzayında hem de yüksek boyutlu uzayda daha düzgün (smooth) bir gösterime sahip olduğu 
görülmüştür. 

4-DVR’nin daha az hata ile daha iyi genelleme yeteneğine sahip olduğu (özellikle gürültüye karşı daha 
gürbüz) sonucuna varılmıştır. 

Bundan sonraki araştırma konusu olarak, RTFA ve DVR modellerinin performansları farklı kerneller ve 
farklı algoritmalar kullanılarak karşılaştırılabilir.  
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Ağrı İlindeki Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Fen 
Merkezleri Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Bir İnceleme 
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 ÖZET 

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında bulunan fen merkezlerinin durumunu 
belirlemeye yöneliktir. Araştırma 2015-2016 Bahar Eğitim-Öğretim döneminde yürütülmüştür. Araştırmanın 
örneklemini Ağrı İl Merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarında görev yapan 60 okul 
öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada tarama modeli uygulanmış olup veri toplama aracı olarak 
öğretmenlerin görüşlerini yazabildiği 5 açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmıştır.  Verilerin analizinde içerik 
analizi kullanılmış olup araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin çoğunluğu fen merkezini 
diğer merkezlerden çocukların dikkatlerini dağıttığı için uzak olmasını ve pencere kenarına yakın ışık alan bir yerde 
bulunmasını istemektedir. En çok istenilen materyal ise %32 oranı ile insan-iskelet maketi olmuştur sonrasında ise 
%20 ile büyüteç, mikroskop ya da mercek olmuştur. Öğretmenler fen merkezinin çocuklarda en çok araştırma ve 
inceleme yeteneğini (%25) geliştirdiğini düşünmektedirler. Öğretmenlerin sınıflara fen merkezi ile ilgili materyal 
alırken en çok dikkat ettikleri husus ise %29 oranla materyallerin çocukların gelişim seviyelerine uygun olup 
olmadığını incelemeleri olduğu saptanmıştır. Ondan sonra gelen en yüksek oran ise %24 ile materyallerin güvenli 
ve sağlıklı olması dikkat ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak öğretmenlerin sınıflarındaki fen merkezlerinin 
yeterli olmadıklarını söylemektedirler. Öğretmenlerin %87’si sınıfta bulunan fen merkezini yeterli görmemektedir. 
Hayatın ilk yıllarının önemli olduğu bu dönemde çocuğun eğitimi için fen eğitimi oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu yüzden anaokulları içindeki fen merkezlerindeki eksikliklerin kurumlar tarafından tamamlanması 
gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fen merkezi, okul öncesi öğretmeni, görüş 

 

A Review of Pre-school Teachers' Opinions About Science 
Centers in Their Classes in Ağrı 

 ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the state of the science centers in the classrooms of pre-school 
teachers. The research was carried out in the academic year 2015-2016 Spring. The sample of the research was 
composed of 60 pre-school teachers working in independent kindergartens affiliated to the Ministry of National 
Education in Ağrı City Center. In the study, a screening model was applied and a form consisting of 5 open ended 
questionnaires where teachers could write their opinions was used as a data collection tool. In the analysis of the 
data, content analysis was used and as a result of the research, the majority of the teachers want the center of science 
to be away from the other centers because the children are distracted and to be in a place near the window. The 
most wanted material was a human-skeleton model with 32%, followed by a magnifying glass, microscope or lens 
with 20%. Teachers think that the science center develops the most research and examination ability (25%) in 
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children. The most important aspect of teachers when they were taking science center materials to class was found 
to be 29% with regard to whether the materials were suitable for children's development levels. The highest rate 
came after 24%, which means that the materials are safe and healthy. Finally, they say that the science centers in 
the classrooms of teachers are not enough. 87% of the teachers do not see enough science center in the class. In 
this period, when the first years of life are important, science education is very important for the education of the 
child. This means that the lack of science centers in kindergartens must be completed by institutions. 
 
Keywords: Science center, pre-school teacher, opinion 

 GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim kritik dönemdeki yıllardır çünkü bireyin temel özellikleri bu dönemde inşa edilir. Bu 
nedenle, ileride kendilerini gerçekleştirebilmeleri için okul öncesinde çocuklar başarılı bir okul öncesi eğitim 
almaları oldukça önemlidir (Sarıkaya ve Coşkun, 2015). Okul öncesi eğitiminde bir çocuğun iyi olmasında 
öğretmenlerin sorumluluğu çok yüksektir. Öğretmen-çocuk etkileşiminin ve okul öncesi sınıf öğretmeni 
profesyonelliklerinin diğer tüm yönleri ile bir çocuğun gelişimine etkisi, genel olarak, eğitimsel başarısı ve eğitim 
kalitesi ile birlikte bir insan refahı ile de ilişkilendirilir (Vinogradova, Shibanova ve Ulzytueva, 2012). Okul 
öncesinde verilecek olan eğitimin kalitesi o dönemde bulunan çocuklarında niteliklerini etkileyecektir. Okul öncesi 
öğretmenlerinin eğitim ortamında neye ihtiyaç duyduklarını bilinirse ve buna göre eğitim ortamı düzenlenirse 
kalitenin artmasını kolaylaştıracaktır. 

Okul öncesinde verilen fen eğitiminin, çocukta fene karşı olumlu tutumlarla yetişmesinde çok büyük bir 
öneme sahip olduğunu düşündüğümüz zaman, okul öncesi eğitim programı içerisinde yürütülecek olan fen ve doğa 
etkinliklerinin en kaliteli şekilde yürütülebilmesi için gereken bilgi ve becerilerin, okul öncesi öğretmenlerine 
kazandırılmış olması gerekmektedir (Ayvacı, Devecioğlu ve Yiğit, 2002). Bu yüzden şu anda eğitim yapan okul 
öncesi öğretmenlerinin fen merkezleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir çünkü bu bilgiler 
doğrultusunda öğretmenlere gerekli eğitimler verilebilir.  

Fen eğitimi ile okul öncesi döneminde olan çocukların bilimsel süreç becerilerini arttırmak mümkündür. 
Bilimsel süreç becerileri, günümüz eğitim programları içerisinde bulunan ve geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde 
durulan becerileri içeren bir kavramdır. Çocukların bilimsel süreç becerilerini geliştirmenin yanı sıra yaratıcı 
olmalarını ve eleştirel düşüncelerini de geliştirme modern toplumunun ihtiyaç duyduğu yaratıcı ve bilimsel 
düşünen bireyin en temelde olan özellikleri arasında bulunmaktadır (Koray vd., 2007). Hayat içerisinde 
yaşanmasından dolayı çocukların öğrendikleri çoğunlukla fen ile alakalıdır veya fen öğretiminin içerisinde yer 
almaktadır. Bu yüzden, çocukların ilköğretime başlamadan önce gereken düzeyde olabilmeleri için çocuklara, bir 
bilim insanı gibi “araştırma yapma becerisi” kazanımını kavrayabilecekleri pek çok fen etkinliğine okul öncesi 
programı içerisinde yer verilmesi gerekir. Bunlarla birlikte etkinliklerdeki asıl hedef, sadece bilgi kazandırmak 
değil, aynı zamanda çocuklara bireysel olan araştırmaları içerisinde bilimsel süreçleri kullanmalarını sağlayarak 
bilimin nasıl yapılması gerektiğini uygulayarak öğretmek olması gerekmektedir (Büyüktaşkapu, Çeliköz ve 
Akman, 2012). 

Çocukların bilimsel süreç becerilerini arttırabilmek için fen eğitimi çok etkili olacaktır fakat fen eğitimi 
verilecek olan fen merkezleri yeterli olmazsa, öğretmenlerin bu konu hakkındaki bilgileri yeterli olmazsa çocuklara 
aktarım ona göre etkili olmayacaktır. Yapılan bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin fen merkezinin sınıfta 
bulunması gereken konumu, fen merkezinde bulunması gereken materyaller, çocuklar açısından yararları, materyal 
temin ederken dikkat edilen hususlar ve fen merkezinin yeterlilik durumu hakkındaki görüşlerini belirlemek 
amaçlanmaktadır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin fen merkezleri hakkındaki görüşlerine yönelik bir inceleme olduğu 
için genel tarama modelinde yapılmıştır. Genel tarama modeli de, çok sayıda elemanı olan evrende, evrenin genel 
yapısı hakkında genel bir kanıya varmak hedefiyle, evrenin tamamını ya da ondan alınacak herhangi bir grup ile, 
örneklem veya örnek üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1994).  

Evren ve Örneklem 

Çalışma 2015-2016 Bahar Eğitim-Öğretim döneminde yürütülmüştür. Çalışma örneklemini Ağrı İl 
Merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarında görev yapan 60 okul öncesi öğretmeni 
oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 
 
Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin,  fen merkezinin sınıfta bulunması gereken konumu, fen 

merkezinde bulunması gereken materyaller, çocuklar açısından yararları, materyal temin ederken dikkat edilen 
hususlar ve fen merkezinin yeterlilik durumu hakkındaki görüşlerini belirleyebilmek amacıyla 5 açık uçlu sorudan 
oluşan bir form veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, öğretmenlerin fen merkezleri hakkındaki görüşleri ile ilgili verdikleri cevaplara yönelik bir 
içerik analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelendiği zaman aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 
Tablo 1 de okul öncesi öğretmenlerinin fen merkezlerinin yerini belirlerken dikkat ettikleri noktalar belirtilmiştir. 

Tablo 1. Fen merkezlerinin yeri belirlenirken öğretmenlerin dikkat ettikleri noktalar 
 f % 
Diğer merkezlerden bağımsız ve uzak olma 26 25 
Işık alması ve cam kenarı olması 26 25 
Merkezin alanının yeterliliği 22 22 
İlgili merkezlere yakınlık 14 14 
Diğer 10 10 
Prize yakınlık 4 4 

 Öğretmenlerin dikkat ettikleri noktalara bakıldığı zaman en çok tercih edilenler içinde %25’i fen merkezinin 
diğer merkezlerden bağımsız ve uzak olmasını, ve başka bir %25 ise merkezin ışık alması ve cam kenarında olması 
istenmektedir. %22 oranında ise merkezin bulunduğu alanın yeterli olması olmuştur. Öğretmenlerin %14’ü ilgili 
olan diğer merkezlere yakın olmasını ve %4’ü ise merkezin prizlere yakın olmasını istemiştir. 

Tablo 2. Fen merkezlerinde kesinlikle bulundurulması gereken materyaller 
 f % 
İnsan- iskelet maketi 46 32 
Büyüteç, mikroskop, mercek 28 20 
Bitki hayvan figürleri 22 15 
Dünya, diş maketi 18 13 
Kum, toprak 14 10 
Mıknatıs, saat, metre, ayna 14 10 

Fen merkezlerinde kesinlikle istedikleri materyalleri incelediğimiz zaman öğretmenlerin %32’si fen 
merkezlerinin içerisinde insan veya iskelet maketi, %20’si büyüteç, mikroskop ya da mercek, %15’i bitki ve hayvan 
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figürleri, %13’ü dünya ve diş maketi, %10’u kum ya da toprak ve diğer bir %10’u mıknatıs, saat, metre ve ayna 
istemektedir.  

Tablo 3. Fen merkezlerinin çocuklara kazanımları 
 f % 
Araştırma inceleme yeteneği 26 25 
Merak, keşfetme, yaratıcılık 22 21 
Doğayı ve insanı tanıma 18 17 
Gözlem yapma ve dikkat 14 13 
Neden-sonuç ilişkisi 12 11 
Diğer 8 7 

Öğretmenlerin fen merkezlerinin öğrencilere olan kazanımlarını, %25 oranı araştırma inceleme yeteneği 
kattığını, %21’i merak, keşfetme ve yaratıcılıklarını geliştirdiğini, %17’si doğayı ve insanı tanıma olarak, %13’ü 
gözlem yapma ve dikkat yeteneği kattığı, %11’i neden sonuç kavramlarını kazandığı şeklinde değerlendirmiştir.  

 

 

Tablo 4. Fen merkezlerine materyal alınırken dikkat edilen noktalar 
 f % 
Gelişim seviyesine uygunluk 28 29 
Dayanıklılık 26 27 
Güvenli ve sağlıklı olması 24 24 
İlgi çekici olması 12 12 
Diğer  8 8 

Öğretmenlerin sınıflarına fen materyalleri alırlarken dikkat ettikleri noktalar ise %29 oranında materyallerin 
öğrencilere uygunluğu, %27’si materyalin dayanıklılığına %24’ü materyalin öğrenciler için güvenli ve sağlıklı 
olmasına, %12’si ilgi çekici olması gerektiğine dikkat ettiğini belirtmiştir. 

Tablo 5. Sınıfta bulunan fen merkezinin yeterlilik durumu 
 f % 
Hayır 52 87 
Evet 8 13 

Okul öncesi öğretmenlerinin %87’si sınıflarında bulunan fen merkezlerini yeterli görmemektedir. Yalnızca 
öğretmenlerin %13’ü sınıflarındaki fen merkezinin yeterli olduğunu düşünmektedirler.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Okul öncesi eğitim veren kurumlarda fen merkezlerindeki materyal eksikleri belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu konuda eğitimcilere yaratıcı malzemeleri oluşturma, materyalleri tamir etme ve yaratma konularında eğitimsel 
destekler sağlanarak hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir (Uysal vd., 2016). Okul öncesi eğitimcilerinin fen dersi 
için kendini geliştirmesini sağlamak için MEB ve üniversiteler ortak çalışarak ve okul öncesinde fen eğitimiyle 
ilgili hizmet içi eğitimler, konferanslar, çalıştaylar veya seminerler düzenleyebilir ve öğretmenlerin bu etkinliklerde 
kullandıkları yöntem-teknikler ve fen etkinlikleri içerisinde yaptıkları etkinliklerin çeşitlenmesi sağlanabilir (Dağlı, 
2014). Kıldan ve Pektaş (2009)’un yaptığı bir çalışmada, öğretmenlerin çoğu okul öncesi eğitimi müfredatında fen 
ve doğa ile alakalı konuların, bu dönemdeki çocukların meraklılık, açık fikirlilik ve kuşkuculuk vb. gibi bilimsel 
davranışlar kazanmasını arttırdığını, buna karşın okul öncesi kurumlarındaki fiziksel donanımının fen ve doğa ile 
ilgili şeylerin öğretiminde yeterli gelmediğini, okul öncesinde fen ve doğa öğretimine yönelik hizmet içi eğitim 
kurslarına ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.  
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Okul öncesi öğretmenlerinin dikkat ettikleri noktalara bakıldığı zaman en çok tercih edilenler içinde %25’i 
fen merkezinin diğer merkezlerden bağımsız ve uzak olmasını, ve başka bir %25 ise merkezin ışık alması ve cam 
kenarında olması istenmektedir. %22 oranında ise merkezin bulunduğu alanın yeterli olması olmuştur. 
Öğretmenlerin %14’ü ilgili olan diğer merkezlere yakın olmasını ve %4’ü ise merkezin prizlere yakın olmasını 
istemiştir. 

Fen merkezlerinde kesinlikle istedikleri materyalleri incelediğimiz zaman öğretmenlerin %32’si fen 
merkezlerinin içerisinde insan veya iskelet maketi, %20’si büyüteç, mikroskop ya da mercek, %15’i bitki ve hayvan 
figürleri, %13’ü dünya ve diş maketi, %10’u kum ya da toprak ve diğer bir %10’u mıknatıs, saat, metre ve ayna 
istemektedir.  

Öğretmenlerin fen merkezlerinin öğrencilere olan kazanımlarını, %25 oranı araştırma inceleme yeteneği 
kattığını, %21’i merak, keşfetme ve yaratıcılıklarını geliştirdiğini, %17’si doğayı ve insanı tanıma olarak, %13’ü 
gözlem yapma ve dikkat yeteneği kattığı, %11’i neden sonuç kavramlarını kazandığı şeklinde değerlendirmiştir.  

Öğretmenlerin sınıflarına fen materyalleri alırlarken dikkat ettikleri noktalar ise %29 oranında materyallerin 
öğrencilere uygunluğu, %27’si materyalin dayanıklılığına %24’ü materyalin öğrenciler için güvenli ve sağlıklı 
olmasına, %12’si ilgi çekici olması gerektiğine dikkat ettiğini belirtmiştir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin %87’si sınıflarında bulunan fen merkezlerini yeterli görmemektedir. Yalnızca 
öğretmenlerin %13’ü sınıflarındaki fen merkezinin yeterli olduğunu düşünmektedirler.  

Verilen bulguları incelediğimiz zaman öğretmenlerin fen merkezlerinin konumu hakkındaki bilgi ve istekleri 
fen merkezlerinin olmasının gerektiği noktalardır. Ayrıca istenilen materyallere baktığımız zaman ihtiyaç duyulan 
şeyler genellikle gündelik hayatta çocukların sorabileceği sorulara somut olarak gösterilebilecek materyallerdir.  
Bu konularda öğretmenler yeterli görülmüştür. Fakat fen eğitiminin çocuklara olan kazanımlarına baktığımı zaman 
öğretmenlerin genel anlamda bilgisi olmasına rağmen eksiklikler tespit edilmiştir. Fen eğitiminin kazanımları 
içerisinde sorgulamayı öğretme, iletişimi geliştirme ve yorumlama becerisini kazandırma gibi özellikleri 
atlamışlardır (Aktaş, 2002). 

Sınıf içerisindeki fen merkezlerinin yeterli görülmemesinin sebepleri içerisinde genellikle sınıf içindeki 
materyallerin eksikliği olmuştur. Öğretmenler materyalleri ve fen merkezinin sınıfın içinde bulunduğu konumu 
yetersiz görmektedirler.  

Öğretmenlerin bilgileri genel anlamda yeterli görülmüştür fakat hala olan eksiklikler vardır. Eksiklikler 
doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

• Bu eksiklikleri hizmet içi eğitimler ile tamamlamak mümkün görünmektedir.  
• Öğretmenlerin üniversiteler ile işbirliği yaparak fen eğitimi konularında gereken bilgi ve desteği 

alabilir.  
• Sınıflardaki eksiklikler bulunulan kurumlar tarafından veya MEB tarafından tamamlanabilir. 
• Okul Öncesi eğitimi alan öğretmen adayları ile topluma hizmet derslerinde okullardaki fen 

merkezlerini düzenlenebilir.  
• Öğretmenlere sınıf içi materyallerin özelliklerini anlatan broşürler dağıtılabilir. 
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Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Görüşler 

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer OKUR AKÇAY 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi, Ağrı, 04000 

Yrd. Doç. Dr. Medera HALMATOV 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi, Ağrı, 04000 

Arş. Gör. Samet EKİN 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi, Ağrı, 04000 

 ÖZET 

Okul öncesi öğretmen adaylarının nitelikli bir eğitim alabilmesi için kişilik özelliklerinin yanı sıra mesleki 
bilgi ve becerisi de önem taşımaktadır. Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim süresince yaşadıkları 
sorunlar ve çözümüne yönelik görüşleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 203 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Bu araştırma tarama modeline dayalı betimsel bir çalışma niteliğindedir.  Araştırmada veri toplama aracı olarak 
yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarına iki soru yöneltilmiş ve her bir 
öğretmen ile ortalama 20 dakika görüşme gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış, yüzde 
ve frekans olarak verilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının eğitim süresince daha başarılı 
olmaları amaçlanmaktadır. Ön öğrenmelerdeki eksiklikler, içeriğin ilgi çekici olmaması, fazla ders ve zor içerik 
yükü karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır. Bölümü sevdikleri fakat etkili bir şekilde ders çalışamadıkları için 
derslere karşı olumsuz bir tutum içine girdikleri görülmüştür. Sorunların çözümlerine yönelik ise genel olarak 
olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Arkadaşlardan yardım alma, öğretim elemanlarıyla konu ile ilgili tartışma, önüne 
hedef koyma ve sonunda kendini ödüllendirme gibi çözüm odaklı cevaplar alınmıştır. Araştırmanın sonucunda 
verilebilecek öneriler; danışman öğretim elemanları yeni başlayan öğrencilere okula uyum sürecinde ve derslerin 
gidişatları hakkında yardımcı olmalıdır. Öğretim elemanlarının öğrenciye dersi sevdirme hususunda daha dikkatli 
yaklaşmaları öğretmen adaylarının okula uyum sürecini hızlandıracaktır. Fakültelerde öğrencilerin birlikte ders 
çalışabilecekleri ortamların arttırılması önerilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, öğretmen adayları, sorun ve çözümleri. 
 

Pre-School Teacher Candidates' Opinions of Regarding 
Problems and Their Solution During Training 

 ABSTRACT 

Preschool teacher side of the personality traits of the candidates to get a quality education as well as vocational 
knowledge and skills are also important. This research was conducted in order to determine the opinions to 
problems and their solutions that pre-school teacher candidates had during their education. The study sample was 
Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Education Department of Preschool Education who are studying at this 
department of 203 preschool teachers is formed. This research is a descriptive study based on screening models. 
Semi-structured interview was conducted as data collection tool in the research. In the study, two questions were 
asked to the teacher candidates and an average of 20 minutes of interviews were conducted with each teacher. In 
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the analysis of the data, content analysis was used, given as percentage and frequency. According to the results of 
the research; it is aimed that teacher candidates should be more successful during the education period. The 
shortcomings in pre-learning are some of the problems that are not engaging in your content, over-course and 
difficult content. They liked the department of preschool, but because they could not study effectively, they seemed 
to have a negative attitude towards the classes. For the solutions of the problems, it is seen that they generally 
approached positively. Answer-oriented answers such as getting help from friends, discussing with the instructors 
about the subject, putting targets before and finally rewarding them were taken. Suggestions that can be given as a 
result of the research; advisor instructors should help newcomers in the process of adjusting to the school and in 
the course of the course. Instructors 'attitudes about teaching students more closely will speed up the process of 
teacher candidates' adaptation to the school. Faculties are encouraged to increase the environment in which students 
can study together. 

 
Keywords: Preschool education, teacher candidates, problems and their solutions. 

 

 GİRİŞ 

Bilgili bir toplum oluşturmak, kalite bilinci yerleştirmek, öğrenen kişileri ve örgütleri oluşturmada eğitim 
kurumlarına ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Öncelikle işini ve öğrencilerine sevgi besleyen, 
başarıya ulaşmak için odaklanan, öğrenci merkezli eğitimi etkinliklerinde uygulayan öğretmenlerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005). Öğretmenlik devamlı kendini geliştirmeyi, sabırlılık ve özverili 
olarak çalışmayı gerektiren toplum için önemli bir meslektir. Öğretmenlikte başarılı olabilmek yalnızca 
öğretmenlik mesleğini sevmek ile mümkündür (Sağlam, 2008). Gelişmiş ülkeler insan gücü planlarını hazırlarken 
gençlerine, meslek tercihi sürecinde doğru kararlar vermeleri ve böylece mesleğe karşı olumlu tutumlar 
geliştirilmesi için ciddi çalışmalar sürdürmektedirler (Bozdoğan, Aydın ve Yıldırım, 2007). Öğretmenlik mesleğini 
tercih etmiş öğretmen adaylarının bu mesleği sevmelerine yönelik yapılacak çalışmalar onların daha etkili ve 
severek eğitim verebilmelerini sağlayabilir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyerek savaştan 
çıkmış bir toplumunun baştan oluşmasında öğretmene önemli bir rol veriyordu. Bilgi çağı olarak isimlendirilen 
günümüz koşullarında her şeyden daha çok bilgiyi üretebilen, aktif bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Hançer, 
Şensoy ve Yıldırım, 2003). Öğretmen adaylarının seçimi, hizmet öncesi eğitim, uygulama dönemi ve bu dönem 
içindeki izleme değerlendirme çalışmaları, öğretmenlikte hizmet içi eğitim gibi konular, tümüyle öğretmen 
yetiştirme kavramı içine girer. Bir eğitim sistemindeki en önemli öge öğretmendir. Çünkü kaliteli ve nitelikli bir 
eğitimi ancak nitelikli öğretmenler yapabilir. Bu yüzden, “Bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” 
denilebilir (Kavcar, 2002). Bu yüzden yeni yetişen öğretmenlere önem verilmesi gerektiği ve onların karşılaştıkları 
sorunlara çözüm üretmemiz gerektiği açıkça görülmektedir.  

Eğer etkili bir şekilde eğiten öğretmenlere ihtiyacımız varsa, en iyi öğretmenin kendilerini nasıl 
yetiştireceklerini bilmeliyiz (Danielewicz, 2014). Bu yeni yüzyılda öğretmen eğitimi, akademik araştırmanın bir 
nesnesi olarak daha iyi tanınmış ve değerlenmeye başlamıştır (Baca, 1984). Yeni yetişen öğretmenler gelecek 
nesilleri eğitecektir bu eğitim ailede başlamaktadır ve öğretmenler çocuklar ile ilkokul öncesi eğitimde 
tanışmaktadır. Bundan dolayı okul öncesi eğitim çocuğun ilk yıllarında alacağı eğitimi kapsadığı için daha 
önemlidir. Oktay (1993)’e göre erken çocukluk döneminde öğrenilen şeylerin ve kazanılan davranışların kalıcı 
olmaları nedeniyle okul öncesi öğretmenleri bu dönemde çok önemli bireylerdir.  

Okul öncesi öğretmeni adaylarına öğretmenlik mesleğine yönelik pozitif bir tutum ve mesleki benlik saygısı 
oluşturmaları hususunda destek olunmalıdır (Aslan ve Akyol, 2006). Çocuğun ileriki yaşamlarını okul öncesi 
öğretmeni şekillendireceği için okul öncesi öğretmen adaylarının üniversite müfredatları farklı faktörler göz önüne 
alınarak planlanması gerekmektedir. Söz konusu müfredatın niteliği adaylarında niteliklerini etkileyecektir. Yeterli 
olanaklar sağlanırsa öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine girdikleri zaman yeterli performans ve donanım 
ile mezun olacaklardır.  

Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim süresince karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim süresince karşılaştıkları sorunları belirlemeye yönelik 
olduğu için tarama modeline dayalı betimsel bir çalışma niteliğindedir. Tarama modeli, çok elemanı olan bir 
evrende, evren hakkında genel bir kanıya varmak amacıyla, evrenin tamamı ya da ondan alınacak herhangi bir 
grup, örneklem veya örnek üzerinde uygulanan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1994).  

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü’nde öğrenim 
görmekte olan 203 öğretmen adayı oluşturmaktadır  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen 
adaylarına iki soru yöneltilmiş ve her bir öğretmen ile ortalama 20 dakika görüşme gerçekleştirilmiştir. Verilerin 
analizinde içerik analizi kullanılmış, yüzde ve frekans olarak verilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin eğitim 
süresince yaşadıkları sorunlar belirlenmiştir. İkinci bölümde ise bu sorunlara karşı öğrencilerin çözüm önerileri 
belirlenmiştir. Tablo 1’de okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim süresince karşılaştıkları sorunlar verilmiştir.  

Tablo 1. Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim süresince karşılaştıkları sorunlar 
 f % 

Fazla ders ve zor içerik yükü 157 77 
İçeriğin ilgi çekici olmaması 156 77 
Derslere karşı olumsuz tutum 152 75 
Ön öğrenmelerdeki eksiklik 144 71 
Çalışma ortamı 144 71 
Arkadaş çevresi 142 70 
Güdülenme eksikliği 142 70 
Etkili ders çalışamama 138 68 
Öğretim elemanlarının etkili ders işleme değerlendirme süreçlerini kullanmaması 124 61 
Öğrenme içeriğinin gerçek yaşamla ilintili olmaması 112 55 
Bölümü veya dersi sevmeme 91 45 

  Verilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin %77’si hem fazla ders ve zor içerik yükü olduğunu hem de 
ders içeriğinin ilgi çekici olmamasından kaynaklı sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Diğer oranlara bakıldığı 
zaman öğretmen adaylarının %75’i derslere karşı olumsuz tutumda, %71 hem ön öğrenmelerde eksiklik hem de 
çalışma ortamı yetersizliği, %70’i hem arkadaş çevresi hem de güdülenme eksikliği, %68’i etkili ders çalışamama, 
%61’i öğretim elemanlarının etkili ders işlemediğini, %55’i öğrenme içeriğinin gerçek yaşamla ilişkili olmaması 
ve %45’i de bölümü ya da dersi sevmeme problemleri yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

 Tablo 2’de öğretmen adaylarının karşılaştıkları sorunlara yönelik sundukları çözüm önerileri verilmiştir. 

 
 

Tablo 2. Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim süresince karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri 
 f % 

Derslerde not tutma ve derslere etkin katılma 153 75 
Öğretim elemanlarıyla konu ile ilgili tartışma 149 73 
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Zamanı planlayarak çalışma 149 73 
Önüne hedefler koyma ve kendini ödüllendirme 145 71 
Arkadaşlarından yardım alma 144 71 
Çalışma yerini toplama ve önceden hazırlama 140 69 
Yazarak çalışma ve içeriği dikkat çekici hale getirme 138 68 
Konuları tekrar etme 134 66 
Kendi kendine çalışma internetten yararlanma 132 65 
Herhangi bir şey yapmama 126 62 
Motivasyonunu arttırmaya çalışma 118 58 
Derse odaklanma ve dersi sevmeye çalışma 93 46 
Öğrenmek için kendini zorlama 66 33 

 Verilen bulgular incelendiği zaman okul öncesi öğretmeni adaylarının %75’i derslerde not tutma ve derslere 
etkin katılmayı, %73’ü öğretim elemanlarıyla konu ile ilgili tartışma, diğer bir %73’ü zamanı planlayarak çalışma, 
%71’i hem önüne hedefler koyma ve kendini ödüllendirme hem de arkadaşlarından yardım almayı, %69’u çalışma 
yerini toplama ve öncesinde hazırlanmayı, %68’i yazarak çalışmayı, %66’sı konuları tekrar etmeyi, %65’i 
internetten yararlanmayı, %62’si herhangi bir şey yapmamayı, %58’i kendi motivasyonunu arttırmaya çalışmayı, 
%46’sı derse odaklanma ve dersi sevmeye çalışmayı ve %33’ü öğrenmek için kendini zorlamayı problemler 
karşısında çözüm olarak sunmuştur. 

 SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda öğretmen adayları genel itibariyle öğrenme içeriğinin gerçek 
yaşamla ilintili olduğuna inandıkları fakat ders içeriklerinin ilgi çekiciliği konusunda kararsız kaldıkları bu yüzden 
derslere karşı olumsuz bir tutum içine girdikleri, derslerin ve içeriğinin fazla olduğuna inandıkları, bu yüzden etkili 
bir şekilde ders çalışamadıkları, arkadaş çevresinin bunda azda olsa etkisinin olduğunu, çalışma ortamı 
bulamadıklarını ve öğretim elemanlarının etkili ders işleme ve değerlendirme süreçlerini kullanmada yetersiz 
kaldığını düşünmektedirler.  

Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında öğretmen adayları çözüm önerileri konusunda; kendini 
ödüllendirme ve hedef koymanın etkili olduğuna inandıkları fakat başarının dersi semeye çalışmayla 
sağlanmayacağına inandıkları, derslerde not tutma ve derse etkin katılmanın başarıyı arttıracağını ancak bunu 
yapmak konusunda kararsız oldukları, konuları tekrar etmenin pek etkili bir yöntem olmadığını savundukları, 
önceden hazırlık konusunda kararsız kaldıkları bu yüzden zamanı planlamak konusunda başarısız oldukları, 
arkadaşlarından yardım almayla başarının artacağına pek inanmadıkları, bu konuda isteksiz oldukları, öğretim 
elemanlarıyla konu ile ilgili tartışmada kararsız kaldıkları ve öğrenmek için kendilerini zorlamaya çalıştıklarını bu 
yüzden iyi çalışma durumunun kendi kendine çalışmayla sağlanabileceğine inandıkları görülmüştür. 

Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının okudukları bölümü sevdikleri fakat bölüm hakkında önyargı 
taşıdıkları görülmüştür. Çözüm önerilerinde pek bilgi sahibi olmadıklarından bir çözüm ortaya koyamadıkları 
görülmüştür. Öğrencilere etkili ders çalışma konusunda özellikle bölüm danışmanları tarafından rehberlik 
hizmetinin verilmesi önerilir. Araştırma sonucunda; öğrencilerin derslerin zor ve içerik bakımından fazla olduğunu 
düşündükleri görülmüştür. Bunun çözümü öğrencilerin motivasyonunun arttırılmasıyla aşılacağı ön görülmüştür. 
Ayrıca üniversite kurumlarının öğrencilerin hem bireysel hem de toplu olarak ders çalışabilecekleri ortamlar 
oluşturması gerekmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, problemlerin çoğunun öğretmen adaylarından 
kaynaklandığı, kendi motivasyonlarının düşük olması onların birçok problem durumları ile karşılaşmasına neden 
olduğu tespit edilmektedir. Bu doğrultuda gerek öğretmen adaylarının kendi motivasyonlarını arttırıcı etkenlerin 
neler olduğunun farkına varmaları gerekse öğretim üye ve elemanlarının bu konuda öğrencilere yardımcı ve destek 
olmaları onların problemlerini azaltacak ayrıca akademik ve sosyal gelişimlerinde önemli katkı sağlamalarına 
olanak tanıyacaktır.  
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 ÖZET 

Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyelini belirlemek amacıyla 
bu bölgedeki hayvan atıklarından elde edilen gübre miktarına karşılık biyogaz miktarları Türkiye İstatistik 
Kurumunun 2016 yılı verileri dikkate alınarak tespit edilmiş ve bu veriler değerlendirilmiştir. Dünyada fosil 
kökenli yakıtların giderek azalması, maliyetlerinin yükselmesi ve kullanımında küresel ısınmaya sebep olmaları 
nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan gereksinim artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri 
de hayvansal ve bitkisel atık ürünlerin işlenmesi ile elde edilen biyogazdır. Yenilenebilir bir enerji olan biyogaz, 
biyokütlenin havasız ortamda çeşitli bakteri gruplarının ortak faaliyetleri sonucunda çürütülmesi esnasında ortaya 
çıkan ve ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit içeren bir gazdır. Biyogaz üretebilmek için; hayvansal atıklar, 
bitkisel atıklar, organik evsel katı atıklar kullanılabilmektedir. Bu gazdan elektrik ve ısı enerjisi üretmek 
mümkündür. Bu uygulamaların ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlamak üzere, farklı hayvan sayısına bağlı olarak elde edilebilecek biyogaz miktarları, bu çalışma kapsamında 
sunulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Biyogaz Potansiyeli, Yenilenebilir Enerji, Biyogaz Üretimi, Organik Atık 

Determination of the Biogas Potential of Wastes from 
Different Animal Species in Eastern Anatolia Region 

 ABSTRACT 

In this study, the biogas potential from animal wastes in Eastern Anatolia Region in order to determine, the 
amount of biogas corresponding amount of manure has been determined by considering the data of the Turkish 
Statistical Institute in 2016 and these data have been evaluated. The need for renewable energy sources has 
increased due to reduction of fossil fuels, increasing of costs and global warming in the world. One of renewable 
energy resources is also biogas produced by processing of animal and vegetable waste products. Biogas is a 
renewable energy and it is obtained from biomass during anaerobic environment as a result of joint activities of 
various groups of bacteria and mainly consists of methane and carbon dioxide. In order to produce biogas; animal 
wastes, vegetative wastes, and household organic solid wastes can be used. This gas is possible to produce 
electricity and heat energy. These practices in our country and especially in Eastern Anatolia Region to contribute 
to the dissemination, the amount of biogas that can be achieved depending on the number of different animals are 
presented in this study.  

 
Keywords: Biogas Potential, Renewable Energy, Biogas Production, Organic Waste, 
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GİRİŞ 

Artan nüfusa paralel olarak, büyüyen hayvancılık sektöründe ortaya çıkan yüksek miktarlardaki hayvansal 
ve evsel atıklar, çevre için tehlike oluşturmaktadır. Bu atıkların planlı bir şekilde kontrol altına alınmaya 
çalışılması, bilinçsizce tarım alanlarına veya çevreye atılması hem toprağın biyolojik yapısını tahrip etmekte hem 
de yaz aylarındaki aşırı sıcaklarda, istenmeyen koku ve sinek oluşumu sonucunda insan ve çevre sağlığını tehdit 
etmektedir [1]. 

Fosil kökenli enerji kaynaklarının (petrol, kömür, doğalgaz vb.) yakın bir gelecekte tükenebilir olması, yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal, vb.) araştırılmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bitkisel, hayvansal, şehir ve endüstriyel atıkların anaerobik fermantasyonu sonucu elde edilen biyogaz, 
içeriğindeki metan gazından dolayı yanabilme özelliğine sahiptir. Biyogaz fosil yakıtlardan farklı olarak 
karbondioksit emisyonunu artırmamakta ve sera etkisinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sanayileşme 
ve kalkınmanın temel unsurlarından biri enerjidir. Dünya nüfusunun artışına ve gelişen teknolojiye paralel olarak 
enerjiye olan talep sürekli artmaktadır. Enerji bakımından kendine yeterli olmayan ülkelerde, çevre açısından 
temiz, güvenli, sürekli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. İçinde %55-65 oranında CH4 (metan) 
olan biyogaz, bu özellikleri sağlayabilecek alternatif enerji kaynaklarından bir tanesidir [2]. 
 
Biyogaz ve Oluşum Aşamaları 

İsminden de anlaşılacağı üzere, “biyogaz’’ biyolojik bir prosesle oluşmaktadır. Organik kütlelerin oksijensiz 
bırakılmak suretiyle organik kütleden biyogaz adı verilen bir gaz karışımı ortaya çıkar [3]. Biyogaz üretimi, farklı 
mikroorganizma gruplarının rol aldığı oldukça karmaşık bir biyokimyasal prosestir. Oksijene karşı hassas olan ve 
oksijen varlığında tamamen inhibe olan bu bakteri grubu, organik maddeleri biyolojik yollarla CH4 ve CO2’ye 
dönüştürür. Metan fermantasyonu olarak da adlandırılan bu reaksiyonlar zinciri, aşağıda belirtilen 4 aşamadan ve 
Şekil 1’de görüldüğü gibi oluşur [4]. 

• Büyük moleküllü organik maddelerin, daha küçük moleküllü organik maddelere dönüşümü hidroliz 
aşamasında gerçekleşir [5]. 

• Küçük moleküllü organik maddelerin asit bakterileri tarafından uçucu yağ asitlerine dönüşümü, asit 
oluşumu asidojenez aşamasında gerçekleşir. 

• Uçucu yağ asitlerinin asetik asit, hidrojen ve karbondioksite dönüşümü, asit oluşumu asetojenez 
aşamasında gerçekleşir [5]. Oluşan ara ürünler “asetojenez’’ aşamasında fermente edici (asit oluşturan) bakteriler 
tarafından düşük yağ asitlerine (asetik, propiyon ve bütrik asit), karbondioksit ve hidrojene ayrıştırılır. Bu esnada 
düşük miktarlarda laktik asit ve alkoller de oluşur. Bu aşamada oluşan ürünün türü, oluşan hidrojenin yoğunluğu 
tarafından belirlenir [4]. 

• H2, asetat ve CO2’nin metan bakterileri tarafından metana dönüşümü, metan oluşumu metanojenez 
aşamasında oluşur [5]. Biyogaz oluşumunun son aşaması olan metanojenez de öncelikle asetik asitler, hidrojen ve 
karbondioksit, mutlak anaerobik metanojen arkeler tarafından metana dönüştürülür. Hidrojen kullanan 
metanojenler hidrojen ve karbondioksitten metan üretirken, asetoklastik metan oluşturucular asetik asidi 
ayrıştırarak metan oluştururlar [6,7]. 
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Şekil 1: Anaerobik bozunmanın şematik tanımı [4]. 

 
Hayvan Gübresinden Biyogaz Elde Etmek İçin Kullanılabilecek Sistemler 

Elde edilecek yaş gübre miktarına göre biyogaz üretim tesisinde anaerobik fermantasyon koşullarını 
sağlayabilecek kesikli beslemeli tip reaktörler veya sürekli beslemeli tip reaktörler tercih edilmelidir. Tercih edilen 
bu reaktörler aracılığı ile gübre anaerobik fermantasyona uğratılarak biyogaz üretimi gerçekleştirilir. Kesikli 
beslemeli tip reaktörlerde, besleme materyali reaktöre bir kere doldurulur ve gaz çıkışı bitinceye ya da azalıncaya 
kadar beklenir. Daha sonra boşaltılarak tekrar yeni materyal eklenir. Reaktöre beslenecek olan hammadde temini 
kısıtlı ise Şekil 2 A’da görülen kesikli beslemeli tip reaktör biyogaz eldesi için idealdir. Biyogaz tesisi tavuk çiftliği, 
büyükbaş veya küçükbaş hayvanların beslendiği çiftliklere yakın yerlerde kurulur ise Şekil 2 B’de görüldüğü gibi 
sürekli beslemeli tip reaktörlerin kullanımı tercih edilmelidir. Çünkü hayvan çiftliklerinde hammadde kolaylıkla 
temin edilebilir. Sürekli beslemeli sistemlerin materyal ihtiyacı bir stoklama tankından veya hazırlama tankından 
günde birkaç kere fermentöre pompalanır. Fermentöre aktarılan taze materyal miktarı ile aynı miktarda materyal 
fermantasyon atığı deposuna aktarılır. 
 

 
Şekil 2: Kesikli beslemeli tip reaktör ve sürekli beslemeli tip reaktör 

MATERYAL VE METOT 

Doğu Anadolu Bölgesinde farklı hayvan türlerinden kaynaklanan atıkların biyogaz potansiyelinin 
belirlenmesi için gerekli hayvan sayılarına ilişkin veriler, Türkiye İstatistik Kurumunun veri tabanındaki 
“Hayvancılık İstatistikleri” sekmesi kullanılarak elde edilmiştir [8]. Hayvansal veriler; büyükbaş hayvanlar  (sığır 
ve manda), küçükbaş hayvanlar (koyun ve keçi) ve kümes hayvanları (tavuk, hindi, ördek ve kaz) olup Tablo 1’de 
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görülen hayvan sayılarından oluşmaktadır. Yetişkin Sığır ve Manda yaş gübre üretim değerleri bakımından eşit,  
Genç – Yavru Sığır ve Manda yaş gübre üretim değerleri bakımından eşit olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Doğu Anadolu Bölgesinin iller bazında hayvan sayıları [8]. 

İller 
Büyükbaş Hayvanlar Küçükbaş 

Hayvanlar 
(Koyun ve Keçi) 

Kümes Hayvanları  
(Tavuk, Kaz, Hindi ve 

Ördek) 
Sığır 

(Yetişkin) 
Sığır (Genç – 

Yavru) 
Ağrı 245.551 76.341 1.338.007 212.594 
Ardahan 213.967 89.652 72.736 285.641 
Bingöl 87.521 37.568 575.840 1.832.055 
Bitlis 48.086 13.657 718.029 83.928 
Elazığ 119.510 29.150 511.232 4.637.191 
Erzinca
n  67.028 26.048 417.704 1.003.783 

Erzurum  482.579 168.384 705.953 174.293 
Hakkari  28.155 6.735 757.597 37.973 
Iğdır  84.603 23.557 903.045 110.735 
Kars  345.053 106.315 563.927 570.763 
Malatya  103.389 32.760 285.991 3.380.406 
Muş  223.817 78.398 1.021.142 452.929 
Tunceli  24.100 8.435 412.116 72.893 
Van  127.555 35.173 2.658.215 474.186 
Toplam 2.200.914 732.173 10.941.534 13.329.370 

 
Hayvanların ürettikleri yaş gübre değerlerinin belirlenmesi için Tablo 2, bilgileri kullanılmıştır. Doğu 

Anadolu Bölgesinin her bir ilinin toplam hayvan yaş gübresi değerleri, Tablo 2’deki her hayvan grubu için, mevcut 
hayvan sayıları Tablo 2’deki değerlerle çarpılarak, Tablo 3’teki Doğu Anadolu Bölgesinin taze atık üretimi – yaş 
gübre miktarları (ton/yıl) hayvan cinsine bağlı olarak elde edilebilecek miktarlar; toplam ve iller bazında ayrı ayrı 
olacak şekilde belirlenmiştir. 

 

Tablo 2. Çeşitli hayvanların ortalama yaş gübre üretim değerleri [9-11]. 

Hayvan Grubu Yaş gübre üretimi (ton/yıl-
hayvan) 

Sığır (yetişkin) 13,70 
Sığır (buzağı) 3,40 

Küçükbaş (koyun ve keçi) 0,74 
Kanatlı (tavuk, hindi, ördek ve 

kaz) 0,07 

 

Tablo 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin illeri bazında hayvan cinsine bağlı olarak elde edilebilecek ve toplam 
taze atık üretimi – yaş gübre miktarları (ton/yıl)  

İller 

Büyükbaş Hayvanlar Küçükbaş 
Hayvanlar 
(Koyun ve 

Keçi) 

Kümes 
Hayvanları  

İllerdeki Taze 
Atık Üretimi – 

Yaş Gübre 
(ton/yıl) 

Sığır 
(Yetişkin) 

Sığır 
(Genç – 
Yavru) 
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(Tavuk, Kaz, 
Hindi ve 
Ördek) 

Ağrı 3.364.048,7
0 259.559,40 990.125,18 14.881,58 

4.628.614,8
6 

Ardahan 2.931.347,9
0 304.816,80 53.824,64 19.994,87 

3.309.984,2
1 

Bingöl 1.199.037,7
0 127.731,20 426.121,60 128.243,85 

1.881.134,3
5 

Bitlis 658.778,20 46.433,80 531.341,46 5.874,96 
1.242.428,4

2 

Elazığ 1.637.287,0
0 99.110,00 378.311,68 324.603,37 

2.439.312,0
5 

Erzincan  918.283,60 88.563,20 309.100,96 70.264,81 
1.386.212,5

7 

Erzurum  6.611.332,3
0 572.505,60 522.405,22 12.200,51 

7.718.443,6
3 

Hakkari  385.723,50 22.899,00 560.621,78 2.658,11 971.902,39 

Iğdır  1.159.061,1
0 80.093,80 668.253,30 7.751,45 

1.915.159,6
5 

Kars  4.727.226,1
0 361.471,00 417.305,98 39.953,41 

5.545.956,4
9 

Malatya  1.416.429,3
0 111.384,00 211.633,34 236.628,42 

1.976.075,0
6 

Muş  3.066.292,9
0 266.553,20 755.645,08 31.705,03 

4.120.196,2
1 

Tunceli  330.170,00 28.679,00 304.965,84 5.102,51 668.917,35 

Van  1.747.503,5
0 119.588,20 1.967.079,10 33.193,02 

3.867.363,8
2 

Toplam 30.152.521,
80 

2.489.388,2
0 8.096.735,16 933.055,90 

41.671.701,
06 

 
 Literatür araştırmalarında Tablo 4’te görüldüğü gibi, bir büyükbaş hayvandan elde edilen yaş gübrenin 
%15’i, bir küçükbaş hayvandan elde edilen yaş gübrenin %30’u ve bir kümes hayvanından elde edilen yaş gübrenin 
%35’i Katı Madde (KM) atık olarak elde edilebildiği tespit edilmiştir. Ayrıca biyogaz amaçlı kullanılabilecek 
toplanabilir gübre oranı, yani yaş gübrenin ahırda kalma süresi göz önüne alındığında atığın kullanılabilirliği; 
büyükbaş için %50’si [10,12] küçükbaş için %13’ü [13] ve kanatlı hayvanlar için ise %99’u [10] dikkate alınarak 
hesaplamalar yapılmış olup Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Hayvan cinsine bağlı olarak yaş gübreden elde edilebilecek katı atık madde miktarları ve Toplam elde 
edilebilir KM atık miktarı [14]. 

Hayvan Grubu Katı Madde 
(%) 

Toplam Elde 
Edilebilirlik 

Büyükbaş 15 0,50 
Küçükbaş 30 0,13 

Kümes 35 0,99 

Tablo 5. Doğu Anadolu Bölgesinde hayvan cinsine bağlı olarak elde edilecek KM atık ve elde edilebilir KM 
miktarları 
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İller 

Katı Madde Atık Üretimi (tonKM/yıl) Toplam Elde Edilebilir KM Atık Miktarı 
(tonKM/yıl) 

Büyükbaş 
(Yaş 

Gübrenin 
%15’i) 

Küçükbaş 
(Yaş 

Gübrenin 
%30’u) 

Kümes 
(Yaş 

Gübrenin 
%35’i) 

Büyükbaş 
(Katı Madde 

Atığının 
%50’si) 

Küçükbaş 
(Katı 

Madde 
Atığının 
%13’u) 

Kümes (Katı 
Madde 

Atığının 
%50’si) 

Ağrı 543.541,22 297.037,55 5.208,55 271.770,61 38.614,88 2.604,28 
Ardaha
n 485.424,71 16.147,39 6.998,20 242.712,35 2.099,16 3.499,10 

Bingöl 199.015,34 127.836,48 44.885,35 99.507,67 16.618,74 22.442,67 
Bitlis 105.781,80 159.402,44 2.056,24 52.890,90 20.722,32 1.028,12 
Elazığ 260.459,55 113.493,50 113.611,18 130.229,78 14.754,16 56.805,59 
Erzinca
n  151.027,02 92.730,29 24.592,68 75.513,51 12.054,94 12.296,34 

Erzuru
m  

1.077.575,6
9 156.721,57 4.270,18 538.787,84 20.373,80 2.135,09 

Hakkari  61.293,38 168.186,53 930,34 30.646,69 21.864,25 465,17 
Iğdır  185.873,24 200.475,99 2.713,01 92.936,62 26.061,88 1.356,50 
Kars  763.304,57 125.191,79 13.983,69 381.652,28 16.274,93 6.991,85 
Malatya  229.172,00 63.490,00 82.819,95 114.586,00 8.253,70 41.409,97 
Muş  499.926,92 226.693,52 11.096,76 249.963,46 29.470,16 5.548,38 
Tunceli  53.827,35 91.489,75 1.785,88 26.913,68 11.893,67 892,94 
Van  280.063,76 590.123,73 11.617,56 140.031,88 76.716,08 5.808,78 

Toplam 4.896.286,5
0 

2.429.020,5
5 326.569,57 2.448.143,25 315.772,67 163.284,78 

 
 Biyogaz potansiyelinin belirlenmesi için Tablo 6 bilgileri kullanılmıştır. Elde edilebilecek biyogazın %60 
metan içerdiği ve metanın da ısıl değeri 10 kWh/m3 metan [10] alınarak biyogaz enerji potansiyeli değerleri (TJ/yıl) 
hesaplanmıştır. 

Tablo 6. Hayvansal ve bitkisel kuru katı atıkların biyogaz değerleri [10]. 

Hayvansal Kuru Atık Madde Elde Edilebilecek Biyogaz (m3 / Ton 
Katı Atık) 

Sığır, Buzağı ve Dana Gübresi 33 
Koyun ve Keçi Gübresi 60 
Kanatlı (Tavuk, Hindi, Ördek ve 
Kaz) Gübresi 78 

 Doğu Anadolu Bölgesinin hayvan cinslerine (büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı) bağlı olarak yıllık elde 
edilebilir KM miktarına göre elde edilebilecek biyogaz miktarı m3/Ton Katı Atık – Yıl olarak verilmiştir. Ayrıca 
iller bazında elde edilecek biyogaz miktarına göre enerji potansiyeli kWh/m3 – yıl cinslerinden elde edilebilecek 
enerji potansiyelini gösteren harita Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Doğu Anadolu Bölgesinde farklı hayvan türlerinden elde edilebilir KM miktarına göre iller bazında elde 

edilebilecek biyogaz miktarı ve elde edilecek biyogaz miktarına göre enerji potansiyeli 

SONUÇ 

Ele alınan 2016 yılı hayvan sayısı verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde büyükbaş, küçükbaş ve kümes 
hayvanlarından yıllık elde edilebilir KM miktarı toplam 2.927.200,70 tonKM/yıl dır. Elde edilebilir bu KM’den 
112.471.300,95 m3/Ton Katı Atık – Yıl biyogaz elde edilebilir. Elde edilen bu biyogazdan 1.124.713.009,50 
kWh/m3 – yıl veya 4.048,9668342 TJ/yıl değerinde enerjiye dönüştürülebilir. Bu enerjinin büyükbaş, küçükbaş ve 
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kanatlı hayvanlara göre yaklaşık değerleri sırasıyla 2.908,39420476 TJ/yıl, 682,0689672 TJ/yıl ve 458,50366224 
TJ/yıl’dır. 

Doğu Anadolu illerinden elde edilebilir KM miktarı, en yüksek Erzurum’da (561.296,73 tonKM/yıl), en 
düşük Hakkari’de (39.700,29 tonKM/yıl) oluşmuştur. Elde edilebilir KM miktarına göre biyogaz enerji değeri en 
yüksek Erzurum’da (690,14936664 TJ/yıl), en düşük Hakkari’de (84,94124508 TJ/yıl) olarak gerçekleşmiştir.  

Sonuç olarak; bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi koşullarında 2016 yılı mevcut hayvan gübresinden 
4.048,9668342 TJ/yıl enerji elde edilebilecek materyal olduğu belirlenmiş, bu durum harita ve tablolarda detaylı 
olarak gösterilmiştir. Koşullara uygun olarak gerçekleştirilebilecek biyogaz üretim teknolojisinin enerji eldesi 
dışında bölgeye sağlayacağı en önemli katkı şüphesiz biyogaz üretiminin çevreye olan olumlu etkileri ve 
kullanılabilir forma dönüştürülmüş gübre çıktısıdır. Özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan tarımsal 
işletmeler için bu fermente gübre çok ciddi fayda sağlayacaktır. 
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 ÖZET  

Dünya nüfusunun ve sanayileşmenin hızla artması doğal olarak enerji ihtiyacının da artmasına sebep 
olmaktadır. Günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak fosil 
yakıtların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etikleri nedeniyle ülkeler, çevre dostu ve yenilenebilir 
alternatif enerji kaynakları kullanımına yönelmiştir. Bu alternatif enerji kaynaklarından biri de kentsel atıklardır. 
Özellikle büyük şehirlerde önemli çevresel ve sağlık sorunlarına yol açabilen atıklar, enerji üretiminde 
kullanılması ile hem atıkların bertaraftı sağlanmakta hem de atıklardan enerji üretilerek ülke ekonomisine katkı 
sağlanmaktadır. Bu nedenle kentsel atıklardan enerji üretimi son yıllarda büyük önem kazanmış ve bu alanda 
yapılan yatırımlar sürekli olarak artmaktadır. Sunulan bu çalışmada, kentsel atıklardan başlıca enerji üretim 
yöntemleri olan piroliz, yakma, gazlaştırma ve anaerobik sindirim ile biyogaz üretim yöntemi değerlendirilmiştir. 
Ülkemizdeki kentsel atık miktarı ve bileşimi dikkate alındığında kentsel atıklardan enerji üretimi için tercih 
edilecek en iyi yöntemin düzenli depolama alanlarında biriktirilen kentsel atıklardan anaerobik sindirimle biyogaz 
üretimi olduğu söylenebilir.   

  
Anahtar Kelimeler: Kentsel katı atık, Alternatif enerji kaynakları, Biyogaz.  

  

Energy Production From Municipal Solid Waste  
  

  ABSTRACT  

Due to rapidly increasing of the world population and industrialization the energy demand increases, 
naturally. Nowadays, most of the needed energy is supplied by fossil fuels. However, countries have started to use 
environmentally friendly and renewable, alternative energy sources because of hazardous effects of fossil fuel on 
human health and environment. One of these alternative energy sources is municipal solid wastes. Solid wastes 
which cause significant environmental and health problems especially in big cities are used for energy production 
and in this way wastes are disposed and also it contributes to the country's economy. Energy production from 
municipal solid wastes has gained great importance in recent years and investments in this area get increase 
continuously. In this presented study, main energy production methods from municipal solid wastes that are 
pyrolysis, direct combustion, gasification and anaerobic digestion: biogas to electricity is evaluated. It can be 
inferred that the most appropriate energy production method from municipal solid waste is biogas generation in 
landfills by taking into account the amount of and composition of our country's municipal solid waste.   
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Keywords: Municipal solid waste, Alternative energy sources, Biogas.  

  1  GİRİŞ  

Enerji gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için kritik öneme sahiptir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi o 
ülkenin enerji tüketimi ile ilişkilendirilir. Tüm dünyada enerji ihtiyacı gelişen sanayileşme ve artan insan nüfusu 
ile birlikte artmaktadır. Günümüzde mevcut enerji ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı fosil kaynakların 
tükenebilir olması, dışa bağımlılığı arttırması, üretimi ve tüketimi sırasında önemli çevresel sorunlara yol açması 
nedeni ile ülkeler, geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını sınırlandırmaya buna karşılık güneş enerjisi, 
jeotermal enerji, biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmaya ve aynı zamanda enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmeye başlamıştır. Yeni bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilecek olan kentsel 
atıklardan enerji üretimi ekonomik, yenilenebilir ve çevreci enerji üretim yöntemlerinden biridir. Kentsel katı 
atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesi ile hem atıkların çevreye ve insan sağlığına olan zararları minimize 
edilmekte hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.  

Teknoloji ve sanayileşmenin gelişmesine bağlı olarak insan faaliyetleri sonucu oluşan ve özellikle 
şehirlerde çevre kirliliğine sebep olan kirletici madde türleri ile miktarı sürekli artmaktadır. Bu kirletici maddeler 
arasında en önemli olanı katı atıklardır. Diğer kirletici maddelere göre katı atıklar sahip oldukları özellikler ve 
kaynakları bakımından farklıdır. İnsan ve çevre sağlığına zarar veren katı atıklar büyük yerleşim yerlerinde önemli 
bir problem haline gelmektedir. Bu nedenle yapılan yasal düzenlemeler sonucu katı atıkların toplanması, geri 
dönüşümü, depolanması ve bertaraf edilmesi sağlanarak katı atıkların zararlı etkileri en aza indirilebilmektedir.  

Atıklar, herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan zararlı maddelerdir. Atıkların literatürde farklı 
şekilde tanım ve sınıflandırılması yapılmakla birlikte, genel olarak katı atıklar, sıvı ve gaz atıklar, ambalaj atıkları 
şeklinde sınıflandırılabilir [1]. Katı atıklar evsel, ticari ve endüstriyel kaynaklı olup yarıkatı çamurları da içeren 
hem ayrışabilen hem de ayrışamayan özelliğe sahip maddelerdir [2]. Katı atıklar kaynaklarına göre evsel katı 
atıklar, endüstriyel katı atıklar, tıbbı atıklar, tarımsal ve orman atıkları, inşaat atıkları ve tehlikeli atıklar olarak 
sınıflandırılabilir. Evsel atıklar yemek atıkları, ambalaj malzemesi atıkları ve diğer atık maddelerden oluşur. 
Belediye sınırları içerisinde kalan yerlerde belediye tarafından diğer yerlerde ise İl Özel İdaresi tarafından 
toplatılan evsel atıklar depolama alanlarında depolanır. Atıkların bir kısmı geri dönüşüm ile geri kazanılır ve geri 
kalanı ise termal veya fiziksel yöntemlerle bertaraf edilir.  

Tehlikeli atıklar rafinerilerde, fabrikalarda ve diğer endüstriyel kuruluşlarda ortaya çıkan parlayıcı,  yanıcı, 
tahriş edici, toksik ve kanserojen olan atıklardır. Tehlikeli katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması 
bertaraf edilmesi tehlikeli atıkların kontrolü yönetmenliğine göre yapılmaktadır.   

Atıkların çevre üzerinde fiziksel, biyolojik ve kimyasal nitelikte çok sayıda olumsuz etkileri vardır [3]. Katı 
atıkların kontrolsüz depolanması çevre ve halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmakta, depolama alanında 
biriken metan gazının tutuşması sonucu patlamalar/yangınlar meydana gelebilmekte ayrıca biriken atıklar heyelan 
oluşmasına da sebep olabilmektedir [4].  Bununla birlikte katı atıklar hastalık taşıyıcı fare, sinek gibi bazı 
hayvanlar için üreme ve yaşam ortamı oluşturmakta ve dolaylı olarak insan sağlığını tehdit etmektedir [5].   

Atıkların olumsuz etkileri ve her geçen yıl artan atık miktarı göz önünde alındığında atık yönetiminin ne 
derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de yıllara göre toplanan kentsel atık 
miktarı sürekli artmaktadır. Ülkemizde yıllara göre toplanan katı atık miktarında 2008 yılından sonra hızlı bir artış 
meydana gelmiş ve 2014 yılında toplanan belediye atık miktarı 2012 yılına göre % 8,4 oranında daha fazla 
olmuştur. Yine TÜİK verilerine göre 2014 yılında toplanan 28,010,721 ton atığın, 4,280 tonu açıktan yakma, 
17,807,424 tonu düzenli depolama sahalarında biriktirme, 7320 tonu gömme, 126,485 tonu kompost tesislerine 
gönderme, 15,770 tonu göl, nehir ve dereye dökme ve geri kalan kısmı ise belediye çöplüğünde depolama şeklinde 
bertaraf edilmiştir. Bu tablonun oluşmasında özellikle küçük yerleşim yerlerinde atık yönetim sürecinin başarılı 
bir şekilde sürdürülememesinin etkili olduğu söylenebilir. Gelecek yıllarda artacak atık miktarı göz önüne 
alındığında tüm yerel yönetimlerce atık yönetiminin başarılı bir şekilde yapılması ve atıkların enerji 
potansiyelinden yararlanılması, çevre ve insan sağlığının yanında ekonomik açıdan da oldukça gereklidir.  

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology 
(IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

 573 P a g e  
https://imeset.org/ 

 

  

IMESET’17 

Türkiye’de katı atıkların toplanması, depolanması ve bertaraftı katı atıkların kontrolü yönetmenliğine göre 
yapılmaktadır. Katı atıklar düzenli depolama tesisi, yakma tesisi, kompost tesisi ve sterilizasyon tesislerinde 
bertaraf edilmektedir. Burada amaç sadece atıkların bertaraf edilmesi değil aynı zamanda atıkların enerji 
potansiyelinin değerlendirilmesidir.  

  2  KENTSEL ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ  

Son yıllarda kentsel atıkların yol açtığı çevresel sorunlar daha belirgin hale gelmiş ve bu konuda küresel 
çapta büyük bir farkındalık oluşmuştur. Yerel yönetimler, atıkların yasalar ve yönetmenliklere göre çevreye 
minimum zararı verecek şekilde toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi işlemlerinden 
sorumludur.  Gelişmekte olan ülkelerde belediye bütçesinin %20-50’si çok karmaşık ve maliyetli bir süreç olan 
katı atıkların yönetimine harcanmakta ve bu süreçte en yüksek maliyet kentsel atıkların toplanmasından 
kaynaklanmaktadır [6]. Artan insan nüfusu, kentleşme ve ekonomik gelişme sonucu oluşan atık miktarının gelecek 
yıllarda daha fazla olacağı göz önüne alındığında atık yönetim sürecinin güçlendirilmesi ve ekonomik hale 
getirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin ekonomik olması geri dönüşüm oranının arttırılmasına, atıklardan enerji 
üretimine ve atıklardan gübre gibi ekonomik değere sahip ürünlerin elde edilmesine bağlıdır.   

Atıkların bertarafında en önemli adım geri dönüşümdür. Atıkların geri dönüşümü doğal kaynakların 
korunmasının yanında enerji tasarrufu da sağlar. Yapılan çalışmalara göre metal ve plastik atıkların geri 
kazanılması için harcanan enerji bu maddelerin üretimi için harcanan enerjinin sadece %5’idir. Dolayısıyla geri 
dönüşüm süreciyle %95 oranında enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Ayrıca geri dönüşüm uygulaması ile 
oluşan atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması, depolanması ve ayrıştırılması için daha az enerji 
kullanılacaktır [7].   

Günümüz teknolojisi ile atıklardan enerji üretimi yakma, piroliz ve gazlaştırma gibi termokimyasal 
yöntemlerin yanında biyolojik bir süreç olan anaerobik sindirim ile biyogaz üretimi şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Yakma işleminde organik maddeler oksijenle reaksiyona sokularak (yanma reaksiyonu) 
oluşan ısı enerjisi doğrudan ısıtmada ve/veya diğer enerji türlerine dönüştürülerek kullanılmaktadır. Şekil 1’de 
katı atıkların yakma işlemiyle bertarafının gerçekleştirildiği ve enerji elde edildiği bir tesisin şematik resmi 
verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi geri dönüşümden arta kalan atıklar ön işlemin ardından yakma sistemine 
alınarak burada yakılır. Yanma sonucu oluşan ısı ile kazandaki su ısıtılır ve kızgın buhar haline dönüştürülür. 
Yüksek basınçlı kızgın buhar, buhar türbinin kanatçıklarını döndürür ve mekanik iş elde edilir. Aynı anda buhar 
türbinine bağlı bir jeneratör yardımıyla bu mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Bununla birlikte şekilde 
de gösterildiği gibi kojenerasyon sistemleri ile atık ısının konut ve sera gibi alanların ısıtılmasında 
kullanılabilmektedir. Yakma işleminin sonunda oluşan küller ve yanma ürünleri içindeki metal parçalar toplanır. 
Yanma sonu oluşan zararlı gazlar atmosfere salınmadan önce emisyon kontrol sistemleri ile tam yanma ürünleri 
olan su buharı ve karbondioksite dönüştürülür. Bu tür sistemlerin en büyük dezavantajları emisyon kontrol 
sistemleri ile daha karmaşık bir sistem olmaları ve kurulum ile işletme maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Ayrıca 
baca gazlarının korozyon etkisi nedeni ile sistemde maksimum buhar sıcaklığı ve basıncı sırasıyla 400 °C ve 40 
bar ile sınırlandırılmaktadır. Bu durum sistemin termodinamik veriminin %22’ye kadar azalmasına neden 
olmaktadır [8].  

Piroliz büyük moleküllü organik maddelerin oksijensiz bir ortamda yüksek sıcaklık altında küçük molekülü 
organik maddelere dönüştürülmesi işlemidir [10]. Piroliz yöntemi ile atık motor yağı, plastik ve otomobil lastiği 
gibi hidrokarbon esaslı atıklar termal etki ile yakıt olarak kullanılabilecek sıvı ve gaz ürünlere ve karbonca zengin 
“char” adı verilen katı ürünlere dönüştürülür. Hangi ürünün ne oranlarda elde edileceği piroliz tekniğinin sıcaklık 
ve süre gibi işletme parametrelerine bağlıdır [11]. Örneğin yüksek sıcaklık ve bekleme sürelerinde gaz ürün 
miktarı, yüksek sıcaklık ve kısa bekleme sürelerinde ise sıvı ürün miktarı artar [12]. Piroliz tekniği atıkların 
enerjiye dönüştürülmesi için bir alternatif metot olarak geliştirilmesine rağmen, bu teknik geleneksel yönteme 
(elektrikle ısıtma) dayandığı için günümüzde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Piroliz yöntemin en önemli 
avantajı atıklardan yüksek ısıl değere sahip gaz ve/veya sıvı yakıt olarak kullanılabilecek değerli kimyasal 
ürünlerin üretilebilmesidir. Bundan dolayı geleneksel piroliz tekniğine alternatif bir piroliz tekniğinin 
geliştirilmesi, atıkların enerji kaynağı olarak değerlendirilmesinde oldukça önemlidir [10].  
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Şekil 1. Katı atıkların yakma işlemiyle bertarafı ve enerji üretimi [9].  

  
Gazlaştırma işlemi, karbon esaslı sıvı veya katı maddelerin termokimyasal olarak gazlaştırıcı bir madde 

varlığında (oksijen/veya hava) yanıcı gazlara dönüşmesidir [13] ve piroliz ile yanma işlemi arasında yer alan bir 
süreçtir. Piroliz işlemi oksijensiz ortamda gerçekleşirken gazlaştırma işleminde ortama az miktarda oksijen 
verilerek termal parçalanma sonucu oluşan karbon ve hidrojen kısmen oksitlenir ve ısı meydana gelir.  Bu süreç 
hidrojen (H2), karbonmonoksit (CO), metan (CH4) karbondioksit (CO2) ve su buharı (H2O) oluşumu ile devam 
eder. Eğer ortama daha fazla oksijen verilirse bu durumda tüm karbon ve hidrojen sırasıyla karbondioksite ve suya 
dönüşecektir, yani tam yanma meydana gelecektir. Gazlaştırma yöntemi ile ede edilen gazlar gaz türbinlerinde, 
pistonlu içten yanmalı motorlarda ve kazanlarda yakılarak ısı ve/veya elektrik enerji üretilebilmektedir. 
Gazlaştırma yöntemi endüstriyel atıklar için uygun olmasına rağmen heterojen bileşime sahip belediye katı 
atıklarından enerji üretimi için uygun bir yöntem değildir [13]. Gazlaştırma işlemi için en uygun atıklar kâğıt 
endüstrisi atıkları, plastik atıklar, orman atıkları ve tarımsal atıklardır [14]. Gazlaştırma sonucu elde edilen 
ürünlerin yanması katı ve sıvı ürünlerin yanmasına göre daha verimlidir ve daha az HC, CO ve NOx emisyonu 
salınımı sağlar. Ancak bu yöntemle ede edilen gaz yakılmadan önce ön işleme tabi tutularak bileşimindeki azot 
ve klor bileşiklerinin uzaklaştırılması gerekebilir [15,16].   

Atıklardan enerji elde etme yöntemlerinden en ekonomik olanı ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak 
kullanılan yöntem organik katı atıkların havasız ortamda anaerobik bakteriler yardımıyla gerçekleşen biyolojik 
süreç sonucunda biyogaz (metan) üretimidir. Bu yönteme göre yapılan enerji üretim süreci şematik olarak Şekil 
2’de gösterilmektedir.  Düzenli atık depolama alanlarında biriktirilen atık organik maddelerin karışık biyolojik ve 
kimyasal süreçler sonucu ayrışması ile %54-60 oranında metan, %40-55 oranında karbondioksit ve az miktarda 
diğer gazları içeren depo gazı elde edilir. Elde edilecek depo gazı miktarı depolama alanına biriktirilen atıkların 
bileşimine, miktarına ve iklim şartlarına bağlıdır  
[6]. Ancak bir ton atıktan 30-100 kg metan üretilebilmektedir [17].  Depolama alanından 25 yıl boyunca ticari 
değeri olan depo gazı üretilebilir. Ancak 50 boyunca depolama alanından atmosfere CH4, CO2 ve diğer gazların 
salınımı devam edebilmektedir [17]. Pratikte düzenli atık depolama alanında üretilen metan gazının tamamı 
toplanamaz. Uygulamada, tercih edilen düzenli depolama ve depo gazı toplama tekniğine göre geri kazanılacak 
metan gazı %67-90 oranında değişmektedir [18]. Elde edilen depo gazının kirletici maddelerden arındırılması ile 
elde edilen metan gazı içten yanmalı motorlarda, gaz türbinlerinde ve buhar kazanlarında yakıt olarak kullanarak 
%30-32’ye varan verimle elektrik ve ısı enerjisi üretilebilir [19].  

Diğer atıklardan enerji üretim yöntemleri ile kıyaslandığında depo gazından enerji üretimi, teknik olarak 
kolay uygulanabilir olması, yatırım ve işletme maliyetinin düşük olması nedeni ile gelişmekte olan ülkeler için 
atıkları kısa vadede değerlendirmenin en etkili yöntemidir. Gelişmiş ülkelerde üretilen atık miktarının 
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düşürülmesine yönelik yapılan çalışmalar ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması sebebi ile katı atıkların 
depolanması ve sonrasında enerji üretim yöntemi fazla tercih edilmemektedir [6]. Düzenli depolama alanları enerji 
üretiminin yanında kötü kokuların yayılmasını ve zararlı emisyonların salınımının azalmasını da sağlar. Küresel 
çapta sera gazı sıralamasında karbondioksitten sonra gelmesine rağmen aynı miktarda karbondioksite göre 21 kat 
daha fazla sera etkisi oluşturan metan gazının [20]  atmosfere salınması yerine, yenilenebilir enerji üretiminde 
değerlendirilmesi ile hem çevresel hem de ekonomik kazanç sağlanmaktadır.  

  
Şekil 2. Düzenli depolama alanından enerji üretimi  

  

3  SONUÇ   

Bu çalışmada katı atıklardan enerji üretim yöntemleri değerlendirilmiştir. Yukarıda bahsedilen kentsel atık 
bertaraf ve enerji üretim yöntemleri ile çöp ve atıkların oluşturduğu problemlere kesin çözüm bulunamamakta 
ancak çevre ve insan sağlığına etkileri en aza indirilmektedir.  Ayrıca yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak 
atıkların değerlendirilmesi ile enerji kaynakları çeşitlendirilmekte, fosil enerji kaynakları kullanımı azalmakta ve 
ekonomik kazanç elde edilmektedir. Bu nedenle atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesi özellikle ülkemiz 
gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasında etkili olacağı açıktır. Organik atık miktarı yüksek olan 
Türkiye için düzenli depolama ve enerji üretim yöntemi, kurulum ve işletme maliyetinin düşük olması bakımından 
tercih edilecek en uygun atık bertaraf ve enerji üretim yöntemi olduğu söylenebilir.   
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 ÖZET 

Doku analizi görüntü işleme ve bilgisayar ile görünün en önemli en önemli ayaklarından biridir ve görüntü 
işleme kullanılarak birçok uygulama yapıla bilinir. Bunlara örnek verecek olursak, yüz tanıma, parmak izi tanıma 
verilecek başlıca örnek olabilir. Son zamanlarda bu işlemleri gerçekleştirmek için birden fazla yöntem 
geliştirilmiştir ve bunlardan en önemlisi yerel ikili örüntü (Local Binary Pattern-LBP)’dür. LBP ise kısaca görüntü 
işleme tanımlayıcısı diyebiliriz.  Bu çalışmada kelebek görüntülerinin sınıflandırılmasında yerel ikili örüntü (local 
binary pattern-LBP) histogramlarından yararlanılmaktadır. LBP operatörü performansı yüksek bir doku 
tanımlayıcısı olup doku sınıflandırma, segmentasyon, yüz tespiti, kişi tanıma ve cinsiyet tespiti gibi alanlarda 
kullanılmaktadır. Görüntü üzerindeki düzgün yerel ikili örüntüler, yerel görüntü dokusunun önemli 
özelliklerindendir. Bunların meydana gelme sıklığını veren histogram ise güçlü bir doku özniteliğidir. Geleneksel 
yerel ikili yöntemler kullanılarak, sadece resmin gri izdüşümünden kelebeklerin sınıflandırılmasında 90% 
civarında başarı tespit edilmiştir. Ek olarak bu çalışmamda, kelebek görüntüleri sınıflandırılırken klasik ikili 
görüntülere ek nitelik eklenerek başarı oranı daha da yukarı çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu yeni ek nitelikler 
sayesinde kelebek görüntüleri LBP tabanlı yeni bir renkli filtrelerden geçirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda ise 
kelebek görüntülerinin sınıflandırılmasında başarı oranı 95% olarak tespit edilmiştir.   

 
Anahtar Kelimeler: Yerel İkili Örüntü, Sınıflandırma, Kelebek Tahmini, Doku Analizi 

 

A New LBP Method for Using Color Images in Butterfly 
Classification 

 ABSTRACT 

Texture analysis is one of the most important parts of  image processing and computer appearance and it is 
known that many applications can be made using image processing. As an example, face recognition, iamge 
recognition and finger print recognition may be a prime example. More recently, several methods have been 
developed to perform these operations, and the most important of these is the Local Binary Pattern (LBP). LBP is 
simply an image processing descriptor. In this study, local binary pattern (LBP) histograms are used in 
classification of butterfly images. The LBP operator is a high performance texture identifier and is used in areas 
such as texture classification, segmentation, face detection, person recognition and gender detection. The smooth 
local binary image on the image is an important feature of  the local image texture. The histogram, which gives the 
frequency of these occurrences, is a strong texture attribute. Using traditional local binary methods, only about 
90% of the classifications of moths have been determined due to the gray-to-gray projection. In addition to this, 
while trying to classify butterfly images; I tried to increase the success rate even further by adding an additional 
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attribute to the classical binary images. Thanks to these new additional features, butterfly images have been passed 
through a new color filter with LBP base. In the obtained results, the success rate in classifying the butterfly images 
was determined as 95%. 

 
Keywords: Local Binary Pattern, Classification, Butterfly Estimation, Texture Analysis 

 
 

1 GİRİŞ 

Sınıflandırma; birçok bilim dalında kullanılan bir karar verme işlemidir. Görüntü sınıflandırma işleminde 
amaç, bir görüntüdeki bütün pikselleri arazide karşılık geldikleri sınıflar veya temalar içine otomatik olarak atamak, 
yerleştirmektir(7). Bu işlem sayesinde homojen piksel grupları elde edilebilmektedir. 17,000 den fazla üyesi olan 
kelebekler ve güveler takımı ise böcek takımları arasındaki en zengin takımlardan birisi olarak yerini almaktadır. 
Bölgenin en zengin Lepidopter türüne sahip olan Türkiye ise 5300 den fazla türe ev sahipliği yapmaktadır (1,4). 
Kelebeklerin türleri arasında ayırım yaparken ise kelebeklerin kanat şekilleri, desen ve renklerinden 
yararlanılmasının sebebi ise bu özelliklerin kelebek türleri arasında ilk bakışta bile algılanabilecek büyük 
farklılıklar göstermesidir. Farklı türdeki üyeleri bir birinden ayırt edilmesinde bu özelikler çok yararlı olup 
taksonomi olarak kullanılmasında başarı oranı yüksek olsa bile, aynı tür içindeki üyelerin kıyaslanması durumunda 
erkek kelebeklerin dış genital organların kıyaslanması gibi daha detaylı özelliklerin kullanılması 
gerekmektedir(1,3). Doku analizi görüntü işleme ve bilgisayar ile görünün en önemli en önemli ayaklarından biridir 
ve görüntü işleme kullanılarak birçok uygulama yapıla bilinmektedir. Bunlara örnek verecek olursak, yüz tanıma, 
parmak izi tanıma verilecek başlıca örnek olabilir. Son zamanlarda bu işlemleri gerçekleştirmek için birden fazla 
yöntem geliştirilmiştir ve bunlardan en önemlisi yerel ikili örüntü (Local Binary Pattern-LBP) dür(5,6). Lbp ise 
kısaca görüntü işleme tanımlayıcısı diyebiliriz. Nasıl çalıştığını kısaca özetlemek gerekirse bir noktanın etrafındaki 
piksellerin yoğunluk değerlerine göre oluşan ikili (binary) örüntülerden elde edilir. Bir noktanın ki bu odak 
noktamız olsun yoğunluğu 16 olsun, etrafındaki 8 pikselin yoğunlukları sırası ile 17,18,16,14,15,16,18 olduğunu 
varsayalım, bit değerlerini merkez piksellerin büyüklüğüne göre sıraladığımızda elde edeceğimiz binary string 
11110011 ve bu stringlerın ondalık karşılıklarında region of interest bir histogram çıkar (2,5,6,8,9). Lbp nin görüntü 
analizinde basit kullanım, zaman ve uygulanabilirlik açısından birçok avantajı bulunmasına rağmen büyük 
histogramlarda ve tamamen gri görüntülerde bazı dezavantajları olabilmektedir. Geliştirilecek yeni yaklaşım 
sayesinde, sadece resmin odak noktasını gri görüntüler ile karşılaştırmayıp diğer renk kümeleri ile de 
karşılaştırılması sağlanacaktır. Dahası, daha yüksek sonuçlar elde edilecek ve kendi elde ettiğimiz kelebek 
görüntüleri veri setlerini kullanarak yaptığımız uygulamayı deneme imkânı bulmuş bulunmaktayız ve bu deneme 
sonucunda sadece gri görüntüler ile yüzde 85 gibi olan başarı oranı yüzde 98’lere kadar çıkarılmıştır. Çalışmamızın 
ileri aşamalarında ise farklı veri setleri kullanarak başarı oranımızın farklı renk yoğunluklarındaki görüntülerde de 
elde etmeyi planlamaktayız.  

2 MATERYAL VE METOT 

 
1. Veri Kümesi 

Bu çalışmamızda geliştirdiğimiz yöntemi test etmek için gerekli olan veri kümesi, Van ili Erdek dağından 
toplanmış olan  Satyride ailesi kelebeklerinin 10 türünün , her bir türden 14 resim olmak üzere, elde edilen 140 
görüntü veri kümesi olarak kullanılmıştır. 
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Şekil 1:Veri seti oluşturulan kelebek örnekleri 

 

 
2. Klasik Yerel İkili Örüntü 

Yerel ikili örüntülerin oluşması işlemi seçilen bir merkez pikselin komşu pikseller ile mukayese edilmesi 
sonucu oluşturulan sıralı ikililerden oluşur (1,3).  Local binnary pattern operatörü bu işlemi yaparken 
merkez pikselin komşu piksellerinin merkez pikselleri ile kıyaslanması ile oluşan ikili sitemin ve bunların 
histogramları ile sağlar ve bu komşu pikseller ise merkez piksellin 3*3 lük çevresinde olan piksellerdir. 
Merkez pikselin komşularındaki merkez pikseller ile kıyaslanması ise piksellerin durumuna bakılarak, 
komşu piksellin değeri merkez piksele eşit veya büyükse 1 değerini aksi takdirde 0 değerini alır bu işlemin 
sonunda  23=8 tane değer çıkar ve 8 bitlik bir LBP kodu elde edilmiş olur.  8 bitlik LBP kodunu ise 10’luk 
sisteme çevirdiğimiz durumda merkez pikseli çevreleyen komşu piksellerden elde edilmiş yerel yapı 
bulunmuş olur(8,9,10,11). Bu işlemin formül ile ifade edilmiş halini de aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz. 

 
             𝑑𝑑𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑥𝑥) = ∑ 𝑐𝑐(𝑂𝑂(𝑋𝑋İ) − 𝑂𝑂(𝑋𝑋)2İ−18

𝑖𝑖=1  
 
         S(t)= {1,t≥0│0,t<0} 
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Formüllüde açıklayacak olursak, x merkezi piksellin konumunu, xi  i indeksli piksellin komşu piksellin 
konumunu ve son olarak ta G piksellerin yeğinlik değerlerini ifade etmektedir. Bu matematiksel ifadenin 
uygulanması sonucunda yeğinlik değeri 0 ile 255 arasında değişen LBP imgesi oluşmaktadır. Oluşturulan imgenin 
histogramı ise imge içinde 0-256 arasındaki örüntülerin ne sıklıkla olduğunu göstermektedir. 

3. Renkli Görüntülerde LBP 

Oluşturulan bu yeni yaklaşım ile klasik ikili örüntülerin kullandığı gri renklere ek olarak kırmızı, yeşil ve 
mavi renk kümelerinden yararlanılmıştır. Uygulanması klasik yerel ikili örüntülerden farklılık göstermektedir. Bu 
yöntemde resmin farklı renk filtrelerini oluşturuyoruz, bu filtreler kırmızı yeşil ve mavi, bu şekilde bir resmin üç 
farklı görüntüsü elimizde bulununmuş olmaktadır. Bu işlemin sonucunda seçtiğimiz merkez pikseli, resmin farklı 
filtrelenmiş hallerindeki aynı konumdaki pikseller ile kıyaslıyoruz ve bu kıyaslama sonucunda ikili örüntüler elde 
ediyoruz.       

 

    
Şekil 2: Bir pikselin LBP değerini elde edilmesi    
                                                        
Yukarıdaki şekilde de açıklanılmak istenildiği gibi ele aldığımız resmin merkez pikselinin aynı resimdeki 

farklı renk kümesindeki  komşu hücrelerinin bit değerleri ile kıyaslayarak yeni bir onluk tabanda bit değeri elde 
ederiz. Bu yöntemde ikili örüntüler oluşturulması, merkez piksel olarak seçtiğimiz pikselin, aynı resmin farklı 
renkli kopyasındaki aynı pikseldeki kıyaslanması sonucu, eğer piksel değeri eşit veya büyükse 1 değerini aksi 
takdirde 0 değerini veririz.  

 
Bu örnekte :  (000111001)2 ikilik tabandaki resim bit değerleri 10’luk tabana çevrilerek 29 değeri bulunmuş 

ve bu değer merkez pikselin yeni değeri olmuştur bundan sonraki aşamada ise resmin histogramını elde ederek bu 
hisrogramı veri matris te işlenip elde edilen verilerin veri madenciliği de kullanılarak başarı oranının tespit 
edilmesidir. Bu aşamada JAVA programlama dilinden yararlanarak veri matrisi irdelenmiş ve elde edilen sonuçlar 
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WEKA programında yararlanılarak veri madenciliği uygulanmıştır bu uygulamanın sonucunda çıkan değer bizim 
başarı oranımızı göstermiş olmaktadır. 

 

 
Şekil 3: Kelebek görüntülerinden yerel ikili örüntü ve öz nitelik histogramı 

 
 
 

                           

3 DENEYSEL SONUÇLAR 

Geliştirilen yöntemin başarını oranını test etmek için kelebek veri seti ilk başta klasik yerel ikili örüntü de 
test edilmiş ve daha sonra geliştirmiş olduğumuz renkli görüntülerde ikili örüntülerde test edilmiştir. Bilindiği 
üzere, görüntü işlemenin temelinde olan görüntülerin diğer görüntüler ile kıyaslanması işleminde en iyi teknik yerel 
ikili örüntülerdir ve bizim elimizdeki seri seti ile klasik yerel ikili örüntülerde %90 başarı elde etmiş bulunmaktayız. 
Dahası geliştirdiğimiz yöntemde başarı oranını daha da üstlere çıkarmış bulunmaktayız. Bu konuda daha geniş 
bilgi sunmak gerekirse, renkli görüntülerde yerel ikili örüntülerde merkez konumdaki piksellerin kıyaslanması 
yapılırken şu şekilde alt sınıflar oluşturmuş bulunmaktayız: kırmızı-kırmızı, kırmızı-mavi, kırmızı-yeşil, mavi-
yeşil, mavi-kırmızı, mavi-mavi, yeşil-mavi, yeşil-kırmızı, yeşil-yeşil’ dir. Her bir alt sınıfın test edilmesinde başarı 
oranı  %93 ile %97 arasında değişkenlik göstertmektedir. Bu başarı oranı elde edilirken resimlerin boyutlarında da 
değişimlere gidilmiştir. Bu çalışmada 1024*1024 resim boyutundan 256*256 resim boyutuna kadar olan 
kombinasyonlar denenmiştir. Oluşturulan resimler ve filtrelenmiş hali ağıda gösterilmiştir. 
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                                    Tablo1: Deneysel sonuçlar 
 

LBP 
YAKLAŞIMI  

BAŞARI  
ORANI  

r-rLbp 92 

r-gLbp 91 

r-bLbp  94 

g-gLbp 95 

g-rLbp 92 

g-bLbp 93 

b-rLbp 91 

b-gLbp 92 

b-bLbp 95 

4 SONUÇ 

Lbp tartışmasız olarak günümüzde görüntü işlemenim temelini oluşturan bir yöntemdir. Bir kaç eksik 
noktasının olmasına ve bu eksik noktalarda dâhil alternatifi olmayan bir yöntem olmasında dolayı çalışmacılar Lbp 
yöntemini çalışmalarında kullanmakta ve çalışmaları doğrultusunda Lbp yöntemine çeşitli ek özellikler ekleyerek 
ve yeni nitelikler ekleyerek kendi çalışmalarına daha duyarlı olmalarını hedeflemektedir. Bizde bu Çalışmamızda 
kendimiz tarafından oluşturulan veri setleri ile denenen ve yine kendimiz tarafından oluşturulan yeni bir Lbp 
yaklaşımı ile başarı oranı %95’e kadar çıkmıştır. 
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          ABSTRACT  

In this paper, according to actual condition of an oil field, a new enhanced oil recovery method called 
carbonated water injection was designed and tested for this oil field. Recovery efficiency of this EOR method was 
tested experimentally using several cores of this sandstone reservoir. Reservoir rock and fluid properties changing 
during this process were investigated. For this purpose, a set of experimental tests based on core flooding tests on 
sandstones were designed. Totally, this research was done in two sections. In phase 1, called problem statement, 
we tried to get enough data and information about this field to know the problems in this field related to this research 
topic. In phase 2, called finding solution methods, solution methods for solving these problems were investigated.     

INTRODUCTION  

Total activities in this research are divided into two categories:  

a) Library studies and literature review of previous research activities related to this project  
• Study books, journals and scientific papers  
• Study technical report of similar research projects  
• Use of internet data base such as internet scientific sites  

b) Field data gathering related to candidate field including target formation and reservoirs, initial oil in place, 
number of wells, oil production mechanism, reservoir fluid properties and reservoir rock properties  
• Use of various data banks  
• Field trips  
• Primary needed tests to determine reservoir fluid and rock properties  
   
Field Data Analyzing Methods  

  Use of tables and curves to check the effectiveness of each method in different conditions 
a) Wettability  

b) Interfacial tension  
• Experimental data obtained from core flooding test will be interpreted using industrial software  
• Simulation and history matching of obtained experimental laboratory data in core dimensional scale will 

be done to determine key parameters of fluid movement in porous media such as relative permeability  
• Obtained experimental laboratory data will be compared to similar oil reservoir which this EOR method 

has been applied to them   
• Based on obtained experimental laboratory data, reservoir simulation will be run to analyze effects of 

obtained results on reservoir dimensional scale  
• Interpretations of micro model experimental laboratory data are divided into two parts:  a) Data visual 

interpretation  
Effective mechanisms on oil production and displacement will be determined via scanning and 

interpreting of photos from micro model in various steps of experiments b) Data quantitative interpretation  
For this interpretation, oil swelling will be recorded with respect to time. Based on numerical and 

mathematical modeling, effective diffusion coefficient of fluid in each other in reservoir temperature and 
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pressure will be determined. These data are more real than those data obtained from non-porous media 
because they have been obtained from porous media.   
• Effect of asphaltine precipitation on wettability and interfacial tension will be studied using experimental 

relationships    

LITERATURE REVIEW   

  
Water based enhanced oil recovery methods are various worldwide due to numbers of these methods and 

countries which use it. Carbonated water injection into reservoir was done in Oklahoma – USA in 1958 for the first 
time which its results were compatible.  After one year carbonated water injection instead of conventional water 
injection, oil production was increased from 30 barrels per day to 2300 barrels per day for each well. The 
cumulative oil produced until the end of 1963 was 1350000 barrels which had been predicted to be 980000 barrels 
by conventional water injection. Furthermore, calculations showed that to produce this amount of oil by normal 
water injection, a duration time of 8 to 10 years is needed which in case of carbonated water injection, this time 
period will be reduced to 5 years (3 to 5 years less than that one) [1].   

  
In 1947, in an oil field in New York – USA, the EOR method was used. As a result of this operation, the oil 

production from this field was increased from 92 barrels per one acre to 1260 barrels per one acre of this reservoir 
(about 1300% increasing) [2]. In 1962 and 1965 in Oklahoma and Texas states of USA, oil recovery was increased 
and water flooding time was decreased by carbonated water injection [3 - 5].in 1959, Martin et al. presented another 
benefit of carbonated water. This group showed that using of carbonated water is the most efficient method for 
surfactant induction into a structure. For example, this group showed that carbonated water can remove nonionic 
surfactants faster. They also showed that more amount of normal water is needed to recover absorbed nonionic 
surfactants compared to carbonated water. This group showed that, if wettability be constant for these two cases, 
oil recovery by carbonated water will be more than oil recovery by normal water [6].  

  
Use of chemicals to increase carbon dioxide solubility in carbonated water injection process has been 

reported in numbers of papers. In 1983, Winston suggested that different slug of carbon dioxide solubility 
increasing and decreasing agents in water must be injected to decrease oil viscosity [7]. Effect of carbonated water 
injection on oil swelling and oil production increasing due to this mechanism was studied by Riazi et al. [8] and its 
modeling was performed by Sohrabi et al. [9]. Extra produced oil by water and carbonated water injection as 
secondary and tertiary injection showed an amount of 5.4% and 9.2% respectively. Injection of carbonated water 
after normal water changed residual oil volume to 95% of initial amount. It caused separated oil droplets to come 
together, continuous oil phase, viscosity decreasing and oil production increasing.   

  
Kechut et al. [10 - 11] studied these factors on production from sample cores and micro model and reported 

successful results. Perez et al. [13] tested oil production by imbibition mechanism for normal and carbonated water 
which showed 13% oil production increase for carbonated water. Shenawi et al. derived a relationship between oil 
relative permeability and amount of carbon dioxide [14]. In Dong et al. tests, the percentage of oil production 
increasing by carbonated water after normal water injection was investigated [15]. Effect of carbonated water on 
relative permeability, wettability and other physical and chemical properties has been studied by various 
researchers. Takashi [16] presented a method to calculate amount of transferred carbon dioxide from carbonated 
water into oil phase using mathematical equations. Wettability and pH curves confirmed that carbonated water can 
increase water wettability of reservoir rock.  
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PROBLEM STATEMENT  

• Nowadays, in industrial world, energy demand is increasing due to population increasing. Although other 
clean and renewable sources of energy such as wind, solar and geothermal energy supplies a part of 
needed energy but because of its higher thermal value, a large part of needed energy is supplied from 
fossil energy.   

  
• Besides of essential need to fossil energy, greenhouse gas is a serious problem. This problem forced 

several of worldwide countries to design Kyoto protocol in 1997. They can use fossil energy but must be 
careful with the environment. A solution to this problem which has been presented by researchers is  

to use greenhouse gas for injection into hydrocarbon reservoirs to enhance oil recovery from these 
reservoirs and to decrease greenhouse gases such as carbon dioxide from earth atmosphere.  

  
• In recent years, tertiary recovery from oil reservoirs has been very important. Applying a suitable tertiary 

recovery on an oil reservoir is one of the important operations during the life of this reservoir. The purpose 
of this operation is to increase oil recovery from reservoirs which is impossible by secondary recovery 
methods such as water and gas injection. Selection an exact and optimized tertiary recovery method is a 
key factor. Applying an unsuitable tertiary recovery method to a reservoir can not only damage it but also 
will increase economical cost. When field studies, experimental tests and modeling have been completed, 
an applicable tertiary recovery method can be introduced to be applied to a reservoir.   

  
• Suggested enhanced oil recovery methods in this research proposal are methods which are based on water 

and carbonated water. Depend on reservoir conditions; there are recovery methods which can change 
reservoir rock wettability from oil wet to water wet to increase relative oil permeability and oil production.   

  
• In a reservoir containing heavy viscous oil, an enhance oil recovery which is applied to this reservoir 

must be able to reduce oil viscosity to improve oil effective permeability viscosity ratio (mobility). If we 
use only gas injection as a recovery method in these types of reservoirs, it may increase asphaltine 
precipitation and formation damage because of difference in mobility. In this case, fingering phenomenon 
may be occurred which decreases horizontal efficiency. Furthermore, because injected gas density is 
differ from reservoir fluid density, gravitational separation of fluids will be occurred and vertical 
efficiency will be decreased. Thus, finding an optimized recovery method for a reservoir according to its 
reservoir fluid and rock properties is a serious problem in enhanced oil recovery projects.   

  
• Sometimes, because of reservoir rock heterogeneity, oil will be trapped in pores due to imbibition (for 

water wet rocks) or drainage process. As low as the interfacial tension between injected fluid and oil, oil 
production will be easier and its trapping in pores will be decreased. One of the methods for decreasing 
interfacial tension between oil and water is adding carbon dioxide to injected water.   

  
• Carbonated water injection as an EOR method can solve some of reservoir problems such as reservoir 

rock oil wetting, fracturing, high interfacial tension and high oil viscosity.    
  

• Further than technical, an EOR method must be economical. For this suggested EOR method, we do not 
need very complicated technology and facilities. So, this method is one of the most economical methods 
to increase oil recovery factor.   
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RESEARCH PURPOSES  

Main purpose of this research is to investigate carbonated water injection in this Malaysian oil reservoir. For 
this purpose, we will do:  

  
a) Reviewing of this EOR method applied to various worldwide oil fields  
b) Investigation of water alternating carbon dioxide gas injection  
c) Studying emulsion and asphaltine precipitation phenomenon during water injection  d) Economical 

evaluation  
  

Total of these items are very important to have a successful EOR method. If each of these parameters be 
ignored, producing formation of the reservoir may be damaged. For example, phenomenon such as asphaltine 
precipitation in gas injection projects and mineral salt precipitation in water injection projects (if injected water be 
not convenient with reservoir water) may be occurred in WAG injection projects.   

  
Other purposes of this research are:  

  
• Using carbonated water based EOR method to enhance oil recovery from reservoir  
• Optimizing oil recovery process to improve recovery factor through optimizing injected fluid composition  
• Changing reservoir rock permeability by injected fluids  
• Reducing interfacial tension between water and oil phases  
• Increasing volume of existing oil in porous media due to solubility of carbon dioxide from water phase 

resulting in reconnecting of separated oil droplets and producing a continuous oil phase  
• Decreasing oil viscosity due to carbon dioxide entering from water phase to oil phase  
• Optimizing injected fluid viscosity and increasing its diffusivity and stability in reservoir condition  
• Optimizing reservoir rock injectivity by carbonated water injection  
• Decreasing carbon dioxide emission into atmosphere to prevent greenhouse effects    
• Investigating unwanted effects of water and carbon dioxide injection on minerals and asphaltine 

precipitation and formation damage  
• Optimizing injected water composition  
• Providing data bank for fluid testing of this project via these tests:  

o Recording surface tension changing due to water and oil phase contact in different times o 
Investigating wettability changing due to asphaltine precipitation o Preparing Pc and Kr curves for 
simulation  

o Study reservoir rock properties changing due to water injection and reaction with carbon dioxide 
o Investigating effects of carbonated water alternating gas on rock wettability and oil recovery o 
Micro model testing by water and oil in laboratory pressure and temperature and above laboratory 
pressure and temperature   

This key test is needed to know oil production and displacement (in porous media) 
mechanism in water flooding. Knowing the production mechanism by experimental laboratory 
testing in pore scale is essential to specify the most efficient water injection conditions to apply 
this method in field scale.     

o Core flooding tests on cores from this field to determine total recovered oil quantitatively  
Obtained data in this step are needed for up scaling o 

Compositional and black oil simulation  
o Economical evaluation  

  
Final purpose of this research is to find a best suitable optimized method which can increase oil recovery 

factor while prevent reservoir problems such as asphaltine precipitation.    
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PROBLEM DEFINITION AND MAJOR QUESTION STATEMENTS  

  
Always, this is an ideal for a petroleum engineer to maximize oil production from an oil reservoir by an 

economical method. A method which its technology and needed materials are available can be an economical 
method. To be sure that carbonated water based fluids injection is an applicable suitable EOR method for this oil 
field, following questions must be answered:   

  
1) Which mechanisms will be main mechanisms of EOR methods in pore, core and field scale?  
2) Which mechanisms will be new and unknown mechanisms of this EOR method?  
3) What are the effects of parameters such as pressure, temperature, rock wettability, permeability and rock 

type on recovery factor and oil displacement mechanisms?  
4) What is the most efficient EOR method in this field?  

4– 1) Will miscible injection of hydrocarbon and non-hydrocarbon gas be possible for this field?  
4- 2) what is the most efficient method for water injection into this field?  

4-3) what will be the percentage of increasing in recovery factor by carbonated water injection?  
4- 4) what will be the effect of dissolved carbon dioxide amount in water on production mechanisms?  
4- 5) what will be the effect of injected water on asphaltine precipitation?  
4- 6) what are the benefits using this method as an EOR method for this oil field?   
4- 7) how we can do up scaling from experimental laboratory tests to field tests?  

  
To answer to these questions, we must know:  

  
• Effects of injected fluids  
• Reservoir oil production mechanisms  Percentage of increasing in recovery factor  
• Economical evaluation  

    

RESEARCH THEORIES  

  
• Due to carbon dioxide transfer from carbonated water to oil phase, viscosity and density of this phase will 

be decreased.  
• Transferring of carbon dioxide from carbonated water to oil phase will affect interfacial tension and 

wettability of two phases which will improve imbibition phenomenon efficiency to produce more oil.  
• Using carbonated water and its acid properties, reservoir rock wettability can be modified toward water 

wet.  
• Carbon dioxide will be dissolved in oil, thus, the oil volume will be increased. This will cause 

reconnecting of separated oil droplets, increasing oil mobility and production.  
 

SUMMARY OF RESEARCH METHODOLOGY  

  
Library Studies and Needed Data Gathering  

  
• Reviewing production history and previous studies of this reservoir  
• Reservoir rock and fluid properties studies  
• Determining those area in which we have lack of data  
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• Literature review of carbonated water EOR method  
• Library studies of carbonated water alternating carbon dioxide injection method  
• Investigation of carbonated water injection efficiency in this reservoir  
• Investigating carbonated water injection projects historically in field scale worldwide  
• Library studies of up scaling and simulation methods for imbibition process  
• Summary and conclusions and preparing for elementary experimental laboratory studies   
  

Elementary Experimental Laboratory Studies   
  

• Preparation of reservoir rock cores and reservoir fluid samples  
Three reservoir rocks will be provided, low, medium and high permeability  

• Core preparation (cutting, washing)  
• Determining reservoir rock and fluid properties (porosity, permeability, initial saturation, wettability, oil 

and water compositions, density, viscosity, interfacial tension)  
• Testing injection fluid to be convenient with reservoir fluids  
• Measuring core wettability by contact angle  
• Determining interfacial tension between injected fluid and reservoir oil at reservoir conditions  
• Investigating interfacial tension and wettability changing due to fluid injection into reservoir at laboratory 

conditions  
• Measuring oil volume changing with respect to time  
• Study effects of water phase on asphaltine precipitation      
• Study effects of carbon dioxide phase on asphaltine precipitation      
• Measuring changing of reservoir fluid properties due to carbonated water injection (oil and water density, 

oil and water viscosity)  
• Summary and conclusions and preparation for detailed experimental laboratory tests in pore scale and 

simulation  
   

Experimental Laboratory Tests in Pore Scale (Micro Model)   
      

• Testing and determining efficient mechanisms for oil displacement and production in pore scale (in micro 
model with pore network and in micro model with one pore scale)  

• Obtaining needed data for qualitative and quantitative evaluation of injected carbonated water  
• Testing formation damage due to asphaltine precipitation in micro model scale  
• Summary and conclusions and preparation for detailed experimental laboratory studies in core scale   

  
Laboratory Studies in Core Scale (Flooding)   

  
• Imbibition tests without fluid injection  
• Testing oil production by imbibition mechanism in reservoir conditions  
• Testing injection fluid to be convenient with the reservoir rock  
• Core flooding test in reservoir conditions  
• Measuring rock permeability increasing resulted from carbonated water injection  
• Determining relative permeability  
• Capillary pressure tests   

      
Simulation and Modeling  
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• Imbibition process modeling  
• Simulating laboratory test results in core scale and determining needed parameters for history matching  
• Up scaling laboratory test result to reservoir scale  
• Simulating fluid injection process in core scale  
• Modeling carbon dioxide exchanging between oil and carbonated water phases to measure viscosity 

decreasing     
• Simulating surface interfacial tension between water and oil phases  
• Investigating effects of injection fluids on particles migration and formation damage  

  
Data Gathering Methods  

  
• Using existence data banks  
• Library studies using journals, books and papers  
• Using internet data base  
• Laboratory tests  

  
Data Analyzing Methods  

  
• Analyzing obtained data from core flooding tests  
• Simulating and history matching of obtained results in core scale  
• Simulating obtained results in filed scale  
• Comparing obtained results in laboratory scale with field data of similar fields  
• Building tables and plots to show effects of this EOR method on contact angle, interfacial tension, 

swelling and other parameters  
• Laboratory data analyzing related to micro model which is divided into two parts:  
• Data visual analyzing  

By scanning and checking obtained photos from micro model in various steps of 
experimental laboratory tests, efficient oil production and displacement mechanisms will be 
known.  

• Data quantitative analyzing  
In this analyzing, for example, oil swelling versus time will be recorded. Based on numerical 

and mathematical modeling, effective diffusion coefficient of fluids into each other will be 
measured in reservoir temperature and pressure in porous media. As these data are obtained from 
porous media, they are more real and applicable than those data which are obtained from non-
porous media.    

     
Materials  

  
The basic materials used in this research are:   

- Rock: Several core plugs from a sandstone reservoir with permeability ranges (low      permeability, moderate 
permeability and high permeability)  

- Oil: Different types of crude oil (light and heavy crude oil)   - Water:   
- Carbon dioxide   

 Rock  
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Core plug is a cylindrical plug of rock cut from the location of the formation under study for use in laboratory 
tests and analyses. In this project, cores from a sandstone Malaysian oil reservoir will be selected to test. Some of 
the properties of this core which will be measured are: mass, volume, diameter, length, porosity and fluid 
saturations.   

Oil     

  
In this project, reservoir crude oil from a Malaysian oil sandstone reservoir will be used. Before use, the 

crude oil was centrifuged and filtered to remove possible particles. Density will then be measured.  

Water    

  
The water which will be used: are:   

- Reservoir formation water   
- Synthetic seawater   
- Diluted seawater   
- Distilled water   

EXPERIMENTAL PROCEDURES  

Core cleaning  

The core must be cleaned for oil, formation brine and possible coring liquids before use in the experiment. 
The core must be put inside a rubber sleeve and placed in a Hassler core holder. In both ends of the core, inlet and 
outlet lines must be attached, and a confining pressure will be applied to the core from a nitrogen (N2) tank. The 
purpose of this is to make sure that the core will be only exposed to the cleaning fluid injected and to avoid fluid 
bypassing the core. In this stage the system will also be checked for possible leakages as well.  

  
The different cleaning fluids which must be used for the cleaning procedure can be kerosene, toluene and 

methanol. They will put into piston cells and connected to the system, regulated by valves. By injecting kerosene, 
oil and organic material will be removed from inside the core. Kerosene will be displaced when shifting to injecting 
toluene. The toxic toluene can also dissolve the organic materials in the core. When the effluent toluene becomes 
clear, methanol will be injected to displace the toluene and absorbing the water. When changing to a new cleaning 
fluid, the clearness of the effluent must be checked and air in the system must be removed. This process can be 
repeated for two weeks until the effluent becomes colorless and does not contain any oil. The purpose of cleaning 
the core was to achieve a state that is as close to water-wet as possible. After cleaning, the core will be put into a 
heating chamber for drying. When dry, the length and diameter of the core will be measured with a caliper and the 
core will be weighed. These measurements will be used for calculating the pore volume, porosity and initial water 
saturation of the core.  

Density measurement  

  
The densities can be measured by using a density meter. The measurements can be done by injecting an 

amount of a sample into the density meter with a needle. It was important that the system be free of any air bubbles. 
The density meter performs the measurement and the value is given on the display. To remove oil or water/brine 
after each measurement, the system must be cleaned with white spirit or acetone. White spirit removes oil, while 
acetone adsorbs water and dissolves white spirit.  
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Water saturation  

  
When clean and dry, the core will be put into a plastic container and connected to the water saturation system. 

After vacuuming the core, the core will be saturated with formation water for three days.  

Oil saturation  

  
When uniform initial water saturation throughout the core was obtained, it will be placed in a core holder in 

a heating chamber. The temperature in the chamber will be set to reservoir temperature, and the system will be 
vacuumed. In the meantime, crude oil will be saturated with carbon dioxide (CO2) in a recombination cell and 
connected to the system. When vacuum was achieved in the system, the core will be flooded with the saturated 
crude oil. The core will be flooded with oil in both directions. The core was now ready for ageing.  

Wettability Measurement  

  
The reservoir rock wettability is an important property determining the success of a waterflood, because it 

has a great influence on the location, flow and distribution of the fluids in the reservoir. In a system at equilibrium, 
the wetting fluid is located on the pore walls and occupies the smallest pores while the non-wetting fluid is located 
in the pore bodies. Thus, in a water-wet system, water is found at the pore walls and oil in the pore bodies. Vice-
versa, in an oil-wet system the oil is located at the pore walls and water in the pore bodies.  

  
A relatively fast way to evaluate the wettability of the system is by measuring the contact angle (θ) between 

a solid and the two immiscible fluids. The contact angle is by convention measured through the denser phase. In a 
system containing a reservoir rock, oil and water, the rock is typically preferentially water-wet if water occupies 
the smallest pores and is the spreading fluid (θ < 90°), and preferentially oil-wet if oil is the spreading fluid (θ > 
90°) occupying the smallest pores. The rock is intermediate (neutral)-wet when the rock has no strong preference 
for either fluid and both fluids can be the spreading fluid (θ = 90°).  

  
There are several methods, qualitative or quantitative, that can be used for wettability measurements. 

Quantitative methods are: contact angle measurements, Amott (imbibition and forced displacement), and the 
United States Bureau of Mines method. Qualitative methods are: imbibition rates, microscope examination, 
flotation, glass slide method, relative permeability curves, permeability/saturation relationships, capillary pressure 
curves, capillary metric method, displacement capillary pressure, reservoir logs, nuclear magnetic resonance and 
dye adsorption.   

Aging of the core  

  
The core can be aged inside the core holder in the heating chamber for 14 days. The aging temperature must 

be still equal to reservoir temperature. The purpose of the aging process was to change the wettability of the core 
to a more oil-wet condition, making the oil components adsorb onto the clay surface. This will make it possible to 
see a wetting alteration towards a more water-wet rock surface during the injection of water.  
Water injection main test  

When the aging was completed, the core is ready for the water injection test, which is the main test in this 
project. The process setup consisted of the heating chamber with the core holder, piston cells, a pump, pressure 
cylinders, a burette and a computer. The piston cells contained the fluid used for the injection, and are connected 
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to the core holder inside the heating chamber by steel pipes. The pump is connected to the computer. The pressure 
cylinders show the confining pressure and the backpressure in the system. The confining pressure is used to give a 
good seal between the core holder and the rubber sleeve, and the backpressure is used to avoid any gas problems. 
The temperature can be kept at the reservoir temperature. During the injection period, the production fluids can be 
collected in the burette by the outlet which is frequently drained. We must record the date, time, amount of brine 
injected, produced oil and oil recovery when the samples is taken, volume of produced liquids (effluent water and 
oil) and the pressure difference, ΔP.  

Oil recovery calculation  

  
The produced amount of oil can be read off the burette and used to calculate the oil recovery. The oil recovery 
and original oil in place can be calculated by equations.   

Volume correction: Shrinkage factor  

  
Shrinkage is a term used to describe the volume deficit between oil at reservoir conditions and atmospheric 

condition. Oil at reservoir temperature and pressure will yield a completely different volume than oil at standard 
conditions. So, in our calculation, we must consider shrinkage factor too.   

Uncertainties in the experimental work  

  
During the experimental work, as we may have for almost every measurement, both human and instrumental 

uncertainties may be occurred. There will always be some errors doing experimental work. Uncertainties are 
discovered when performing measurement several times on the same sample, and evaluating the difference in the 
results. For example, we may have some difficulties to get an accurate reading of the produced oil in burette during 
the water injection part of the experiment which can have an impact on the results.  

  

CONCLUSIONS  

  
The main objective of the experimental work is to observe injected carbonated water effects on oil recovery 

for an oil sandstone reservoir through carbonated water injection. The results from each parts of this experiment 
can be compared with each other. Cores can be taken from the same well at approximately the same depth or 
different wells and different depth. For cores, the aging and flooding temperature must be at reservoir temperature. 
Consequently carbonated water process will be presented as a new EOR method.  
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 ÖZET 

Dünyada sanayileşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan enerji talebinin yanı sıra fosil 
kökenli enerji kaynaklarının rezervleri de hızlı bir şekilde azalmaktadır. Aynı zamanda fosil yakıtların 
yakılması ile küresel ısınma, iklim değişikliği ve sera etkisi gibi çevre ile ilgili problemlerin oluşmasına 
yardımcı olan kirletici ürünler ortaya çıkmaktadır. Bunların önlenebilmesi amacıyla fosil kökenli 
enerjilerin yerine çevre ile dost, yenilenebilir kaynakların kullanımı araştırılmaktadır. Bu kaynaklar 
sırasıyla; güneş, rüzgâr, hidrolik, jeotermal, dalga, biokütle ve hidrojen enerji kaynaklarıdır. Bu çalışmada, 
yakıt pillerinin tanıtımı yapılarak, enerji teknolojisindeki uygulama alanları temel hatları ile sunulmuştur. 
Çalışmada, yakıt pili ve yapısı, çalışma prensibi, kullanılan yakıtlar ve uygulama alanları hakkında bilgiler 
verilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yakıt Pilleri, Yakıt Pili Uygulamaları, Hidrojen 

Operation and Application Areas of Fuel Cells 

ABSTRACT 

In addition to rising energy demand due to industrialization and technological developments in the 
world, the reserves of fossil-based energy resources are also rapidly decreasing. At the same time, the 
burning of fossil fuels has created pollutants that help to create environmental problems such as global 
warming, climate change and greenhouse effect. In order to prevent these, the use of environmentally 
friendly, renewable resources is being explored instead of fossil-based energy sources. These sources are; 
solar, wind, hydraulic, geothermal, wave, biomass and hydrogen energy sources. In this study, the fuel 
cells are introduced and the application areas of energy technology are presented with basic lines. In the 
workshop, information is given about fuel cell and structure, working principle, fuel used, application 
areas. 
 
Keywords: Fuel Cells, Applications of Fuel Cell, Hydrogen 
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1  GİRİŞ 

Yeni ve yenilenebilir enerjiye karşı ilginin giderek artması, fosil kökenli enerji kaynaklarının 
tükenmesi, bu enerjilerin politik bir araç olarak kullanılması ve sebep oldukları çevre kirlenmesi ile küresel 
ısınma gibi olumsuz etkiler yeni enerji kaynaklarının araştırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Birçok 
yenilenebilir enerji çalışmalarının yanı sıra yakıt pilleri de bu çalışmalar arasına girmektedir. Yakıt pilleri 
hidrojen, hidrojence zengin gaz karışımları veya doğal gaz ile çalışabilen ve bu yakıtlardaki kimyasal 
enerjiyi elektrokimyasal tepkimeler sonucu yani hidrojen yakıtı havadaki oksijenle tepkimeye girerek 
elektrik ve suya dönüştürmektedir. 

Yakıt pilleri, kimyasal enerjiyi doğrudan doğruya elektrik enerjisine dönüştüren elemanlar olarak 
bilinmektedir. Yakıt pili, genel olarak yakıt ile oksijenin elektro-kimyasal reaksiyonu sonucunda enerji 
üreten bir tür batarya şeklinde tanımlanır. Yakıt pillerinde genel olarak hidrojen kullanıldığı gibi metan, 
doğal gaz, etil alkol, metil alkol ve son zamanlarda benzin de kullanılmaktadır. Oksijenle hidrojenin 
reaksiyona girmesi sonucu su üretildiğinde, bu reaksiyondan kirletici ürün çıkışı söz konusu değildir. Yakıt 
pilleri, çevre kirlenmesini önlediği gibi çevrenin korunması bakımından da bataryalara eş değerdedir. Yakıt 
pilleri, özellikle ulaşım araçlarında kullanılan yakıtın çevresel problemlerin çözüm araştırmaları 
doğrultusunda, otomotiv alanında enerji kaynağı olarak son yıllarda kullanım çalışmaları giderek 
artmaktadır. Yakıt pillerinin normal tersinir bataryalardan farkı, bataryalarda iki şarj arasında belirli bir 
elektrik enerjisi geriye alınmasına karşı, yakıt pillerinde oksitleyici ve yakıtın pilden geçtikleri sürece 
elektrik enerjisi üretiminin devam etmesidir [1].  

2  YAKIT PİLLERİNİN GELİŞMESİ 

Yakıt pilleri ile ilgili ilk çalışmalar Sir William Grove tarafından H2-O2 pili üzerinde 1838 yılında 
yapılmıştır. Grove’ın bu alanda yaptığı çalışmalar sırasında suyun elektrolizinin ters reaksiyonu sonucunda 
sabit akım ve gücün üretildiğini fark ederek çok büyük bir buluş gerçekleştirmiştir. Böylece yakıt pilleri 
teknolojisinin 1838 yılında Sir William Robert Grove tarafından bulunduğu kabul edilmektedir. Grove’un 
geliştirdiği yakıt pilinde, elektrolit olarak seyreltik sülfürik asit, oksitleyici olarak oksijen ve yakıt olarak 
da hidrojen kullanılmaktaydı [2]. Yakıt pilinin tarihi gelişimi incelendiği zaman, tarihi çok eskilere 
dayanmasına rağmen ilk kullanımı 1958 yılında NASA’nın uzay programında Apollo, Gemini, ve Space 
Shuttle uzay araçlarında yakıt olarak kullanılmasına dayanmaktadır. 1893 yılında Friedrich Wilhelm 
Ostwald, yakıt pili içinde bulunan her elemanın yakıt pili çalışması sırasındaki görevini ve etkisini 
araştırmıştır. William W. Jacques, eriyik elektrolitli yakıt pillerinin temelini 1896 yılında atmış ve bu 
çalışma ile kömürün elektrokimyasal enerjisinden yararlanarak doğrudan elektrik üretmeyi amaçlamıştır. 
1937 yılında Emil Baur, 1900 yılında, ünlü bilim adamı Nerst’in başlattığı katı oksit elektrolit ile çalışan 
yakıt hücresi projesinin başarıya ulaşmasını sağlamışlardır. Yakıt pilinin günümüzdeki yere gelmesini 
sağlayan en önemli çalışma 1939 yılında Thomas Bacon tarafından alkalin yakıt pilleri üzerinde yapılan 
çalışmalar olmuştur. Bu çalışmanın önemini anlayan Pratt & Whitney şirketi bu projeye lisans vererek 
NASA programlarında yakıt pillerinin kullanılmasını sağlamıştır [2]. İlk zamanlarda sadece laboratuar ve 
uzay araçlarında kullanılan yakıt pilleri daha sonra uzay gemilerinde kullanılmaya başlanmış ve 1960'tan 
itibaren çok hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Daha sonraları fosil kökenli yakıtların hava kirlenmesine 
etkisini azaltmasına çözüm olarak da kara taşıt araçlarında içten yanmalı motorlar yerine enerji sağlayıcı 
olarak kullanılmaya başlanmıştır [3,4]. 

1920'lerden sonra ise gaz-difüzyon elektrotunun düşük sıcaklıkta gerçekleşen işlemler için önemli 
bir anahtar olduğu fark edilmiştir. A. Schmid, platin katalizörlü, gözenekli karbon-hidrojen elektrotları 
silindirik şekilde yapan ilk araştırmacı olmuştur. Bunun sonucunda benzer şekilde tasarlanmış havalı 
elektrotlara göre daha pratik yakıt pilleri yapılmıştır. 1950’li yıllarda uzay çalışmaları yarışı ile yakıt 
pillerine ilgi artmaya başlayarak 1958 yılında NASA H2-O2 pilini uzay araçlarında kullanmaya başladı.  
1980’li yıllarda petrol krizleri sonrası hidrojen ve hidrojenli yakıt pilleri önem kazandı [5]. Bu gelişmeler 
birlikte Birleşik Krallıkta F. T. Bacon, gözenekli metal elektrotlu alkali yakıt hücresi sistemleri üzerinde 
çalışmış ve savaştan sonra bu çalışmaları yayınlamıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen, meydana gelen 
İkinci Dünya Savaşı direkt enerji çevrimi konusunda yürütülmekte olan araştırmaların çoğunun 
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durdurulmasına yol açmıştır. F. T. Bacon'un geliştirdiği yakıt hücresi sistemi, 1968'de insanların Ay'a 
uçmasını sağlayan NASA yakıt pilleri sistemlerinin ilk prototipi olma özelliği kazanmıştır[ 6 ].  

1970'te K. Kordesch, hidrojen yakıt pilleri ile çalışan 4 kişilik bir otomobil üretmiştir. Kordesch bu 
aracı üç yıl boyunca şehir trafiğinde kullanmayı başarmıştır. Yüksek sıcaklıklı ünitelerin genelde çok iyi 
verimleri olmasından dolayı 1980'lerde erimiş karbonatlı yakıt pilleri sistemlerinin ve 1990'larda da katı 
oksit yakıt pilleri sistemlerinin geliştirilmesine ağırlık verilmiştir. Teknolojideki en önemli gelişme 
1990'larda membranlı yakıt pilleri sistemleri gelişimdeki en önemlisi olmuştur. Yeni membran çeşitleri ve 
katalizör araştırmaları sonucu yüksek güç yoğunluklarına ulaşabilmiştir. 2000’li yıllarda yakıt pillerinin 
kullanım alanlarının arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, yaygın kullanıma geçilmesi ve teknolojik 
geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir [7- 9].  

3  YAKIT PİLLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

 Yakıt pillerinin yapısı, bir elektrolit ve bu elektroliti sandviç şeklinde saran iki elektrottan meydana 
gelmektedir. Çalışma prensibi olarak, bir elektrottan oksijen, diğer elektrottan da hidrojen geçerek elektrik, 
su ve ısı üretmektedir. Prensip olarak, yakıt pilleri normal bir pil gibi çalışır fakat pilden farklı olarak, yakıt 
pilleri bitmez ya da şarj edilmesine gerek yoktur. Yakıtla beslendiği sürece elektrik ve ısı formunda enerji 
üretmektedir. Yakıt pillerinin temeli hidrojen gazının depolanması esasına dayanmaktadır. Hidrojen gazını 
depolamak için çok geniş alanlara ihtiyaç duyulduğu için özellikle taşıtlar ve elektronik cihazlarda bu 
teknolojinin kullanılmasını yani hidrojen gazının depolanmasını zorlaştırmaktadır. Hidrojenin 
depolanması ancak hidrojen tutucu bazı metaller yardımıyla sağlanabildiği için bu metallerde hidrojen, 
hidrür halinde depo edilmektedir. Hidrojenin depolama sorununun çözülmesi ile birlikte yakıt pilleri 
alanındaki çalışmalar da hız kazanmıştır [10]. Geleceğin temiz enerji kaynağı olarak bilinen, hidrojenden 
elektrik enerjisi üretme esasına dayanan yakıt pillerinin çalışma mekanizması suyun elektrolizi 
tepkimesinin tersi olarak gerçekleşen bir kimyasal tepkimedir. Yakıt pilinin çalışma prensibi hidrojen ile 
oksijenin anot ve katot üzerindeki hareketleri sonucu iyonlarına ayrılarak reaksiyona girmesi, bu reaksiyon 
sonunda yeni bir ürünün oluşması ve bu olay ile ısı enerjisinin ortaya çıkması esasına dayanmaktadır [11]. 
Bir yakıt pilinde hidrojen anotun, oksijen de katot elektrotun üzerine gönderilir. Anot elektrotun üzerine 
gönderilen hidrojen molekülü, anot elektrot üzerinde bulunan kanalcıklardan geçerek bu molekülden 
bulunan elektron ayrılır ve molekülden elektron ayrıldığı için bu molekül iyonik bir yapıya dönüşür. Yakıt 
pilinde bulunan anot ve katottan meydana gelen kimyasal tepkimeler Şekil 1’de görüldüğü gibidir. Bir 
katalizör yardımıyla, hidrojen atomu, katotta farklı yollar izleyerek gidecek olan bir proton ve bir elektrona 
ayrılır. Elektronlar, katoda dönüp hidrojen ve oksijen ile birleşerek su molekülü oluşturmadan önce bir 
elektrik akımı oluştururlar. H2 → 2H+ + 2e-  Anotta hidrojen molekülünün iyonlarına dönüşürken elektron 
salmasını gösteren tepkime denklemi. ½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O Anotta gerçekleşen tepkimede açığa çıkan 
hidrojen gazı (H) havadaki oksijenle birleşerek dışarıya su olarak verilir. Böylece atmosferdeki gaz dengesi 
korunmuş olur. Bir yakıt pilinin yapısı ve çalışma şekli Şekil 1’de verilmiştir. 

 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

601 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

 

Şekil 1: Yakıt pilinin yapısı ve çalışma şekli [12] 

 

Yakıt pilinde bulunan hidrojen elektronun geçişine izin vermeyen elektrolit yalnızca hidrojen 
iyonunun geçişine ve katot elektrota ulaşmasına izin verir. Elektron ise dış bir devre yardımıyla katoda 
iletilir. Katoda gönderilen O2, elektrolit üzerinde gelen hidrojen iyonu ve dış devreden gelen hidrojen 
elektronu ile reaksiyona girerek çevrim tamamlanır. Reaksiyon süresince açığa emisyon olarak saf su çıkar 
ve dış devre üzerindeki elektron hareketi ise elektrik akımını oluşturur. Anot ve katot arasında oluşan bu 
akım bir doğru akım şeklindedir. Reaksiyonun oluşumu sırasında ayrıca ısı enerjisi de açığa çıkmaktadır. 
Yakıt pillerinde reaksiyonun hızını arttırmak için katalizör de kullanılabilir [13]. 

 

4 YAKIT PİLLERİNİN YAPISI 

Bir yakıt pili incelendiği zaman üç ana bölümden oluştuğu görülmektedir. Bu bölümler, yakıt 
besleme ünitesi, güç üretim sistemi ve güç dönüştürücü ünitesi olarak bilinmektedir. 

 
4.1  Yakıt Besleme Ünitesi 

Yakıtın yakıt piline gönderilmeden önce hazırlandığı, eğer doğrudan hidrojen kullanılmıyorsa, 
kullanılan yakıttan hidrojenin ayrıştırıldığı, saflaştırıldığı ve kullanıma yönlendirildiği ünitedir. Yani yakıt 
beslemesinin olduğu bu ünitede, dolaylı beslemede üç işlemin gerçekleştirildiği ünitedir. 

 
4.2  Güç üretim Sistemi 

Bir yakıt pilinin temel yapısı, anot, katot ve elektrolit çözeltisinden oluşmaktadır. Hava katot yüzeyi 
üzerinden geçtiği zaman, hidrojen veya hidrojence zengin gaz da anot yüzeyi üzerinden geçmektedir. Şekil 
1’de görüldüğü üzere; bir dış devre yoluyla elektronlar katoda doğru taşınırlarken, elektrolit yoluyla 
hidrojen iyonları da oksijen elektroda doğru göç ederler. Katotta oksijen ve hidrojen iyonları ile 
elektronların reaksiyona girmesiyle su elde edilir. Dış devre yoluyla elektronların akışı sonucu elektrik 
enerjisi üretilir. Bu elektrokimyasal işlemden yakıt kullanımındaki yüksek verim nedeniyle, çıkan yan ürün 
sadece su ve ısıdır. Bir yanma reaksiyonu vermediği için yakıt pili sistemi çok daha fazla elektrik 
üretmektedir. Bu sistemi, normal pilden ayıran en büyük özellik, güç üretimi için şarja ihtiyaç olmaması 
ve yakıt sağlandıkça güç üretiminin devam etmesidir [14]. 

 
 

4.3  Güç Dönüştürücü 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

602 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

Yakıt pilinde üretilen doğru akımı, ticari kullanım için alternatif akıma çeviren ünite güç 
dönüştürücü ünite olarak bilinmektedir. Yakıt pilinde meydana gelen tepkimeler indirgenme reaksiyonları 
şeklinde oluşmaktadır. Asidik ve bazik elektrolitler için ayrı ayrı indirgenme reaksiyonları oluşur, fakat 
sonuç reaksiyonları için aynı ürün açığa çıkmaktadır. Hidrojen-Oksijen yakıt pili tepkimeleri asidik ve 
bazik elektrolitler için aşağıda belirtildiği gibi üç aşamadan oluşmaktadır [15-17].  

Asidik Elektrolit için indirgeme reaksiyonları aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 Anot Reaksiyonu (Hidrojenin indirgenme reaksiyonu):   H2 →  2H+ + 2e-  
 Katot Reaksiyonu (Oksijenin indirgenme reaksiyonu):  ½ O2 + 2H+ + 2e-  →  H2O  
 Toplam Reaksiyonu:    H2 + 1/2 O2  →  H2O  

Bazik Elektrolit için indirgenme reaksiyonları aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 Anot Reaksiyonu  (Hidrojenin indirgenme reaksiyonu) :   H2  +  2OH+ →  2H2O  + 2e- 
 Katot Reaksiyonu (Oksijenin indirgenme reaksiyonu): 1/2 O2 + 2 e- →  H2O + 2OH+  
 Toplam Reaksiyonu:  H2   +  1/2 O2 →  H2 O 

 

5  YAKIT PİLİ UYGULAMA ALANLARI 

Yakıt pilleri otomotiv alanında taşıtlarda kullanılan içten yanmalı motorların yerini almak suretiyle 
taşınabilir sistemler için, ya da termik ve nükleer santrallerin yerini alarak yüksek kapasiteli elektrik 
üretebilen ileri teknoloji içerikli cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Yakıt pilleri birçok alanda 
kullanılabileceği gibi en çok kullanılması beklenen alan otomotiv sektörüdür. Araştırma amacıyla imal 
edilen ve ilk olarak yakıt pili kullanan ilk taşıt, yakıt pili ve batarya kullanan hybrid bir taşıt olduğu 
bilinmektedir. Aracın üzerindeki yakıt pili ile batarya birbirine paralel bağlanarak yakıt pili, kararlı sürüş 
güç kaynağı ve batarya şarjı için kullanılırken; batarya da aracın ilk hareket ve hızlanması için geçici olarak 
ilave güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bataryadan olabilecek ters akım, bir diyotla önlenmektedir [20-
24]. Günümüzde önemi giderek artmakta olan ve geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen yakıt pillerinin 
şu anda kullanıldığı alanlar uzay ve askeri uygulamalar, sabit ve yüksek güç üretim sistemi, taşıt 
uygulamaları, taşınabilir güç kaynağı, evsel ve atık su uygulamaları olarak bilinmektedir.  

Yakıt pillerinin ilk uygulamalarını meydana getiren uzay aracı çalışmaları günümüzde de devam 
etmektedir. Uzay aracı güneş görebildiği sürece enerjisini güneş pilleri ile sağlamakta ve artan enerjinin 
bir kısmı ile araçta bulunan su elektroliz yolu ile bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayrışmakta ve güneş 
görülmeyen vakitlerde ise üretilen hidrojen ve oksijen yakıt pillerinde bir araya getirilerek elektrik akımı 
sağlamaktadır. ABD’de NASA’nın çalışmaları kapsamında Apollo, Gemini ve Space Shuttle uzay 
gemilerinde H2-O2 yakıt pili birbirine bağlı 3 ünite ve her ünitede 31 adet ve toplamda 93 adet yakıt pili 
kullanılmıştır. Gemini gemisinde ise, farklı olarak PEM tipi yakıt pili kullanılmıştır. Her ünitede 32 adet 
pil bulunmakta ve 1 kW güç sağlanmaktadır [ 25]. 

Sessiz çalışabilen yakıt pilleri, evlerde veya apartmanlarda ısıtma ve elektrik ihtiyacını karşılamak 
amacıyla kullanılabilecek bir alternatif enerji kaynaklarıdır. Bu tipte kullanılabilecek yakıt pilleri, propan 
ve doğal gazdan üretimi sağlayarak elektrik üretmekte ve oluşan ısı geri kazanılarak ısıtma sistemlerinde 
kullanılmaktadır. 3–5 kW’lık yakıt pilleri evsel tüketim için uygundur [26]. Atık su ve atıkların işlenmesi 
sırasında yanma reaksiyonları sonucunda oluşan emisyonları azaltmak ve bu atıklardan oluşan metan 
gazından güç elde etmek için yakıt pilleri kullanılmaktadır. 

Fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenme ihtimali ve çevre kirliliğinin oldukça yüksek boyutlara 
ulaştığı günümüzde çevreye zararlı atık bırakmayan, elektrik üretim verimi oldukça yüksek olan, sesiz 
çalışan atık olarak da sadece su, elektrik akımı ve ısı üreten yakıt pillerinin, ulaştırma sektöründe de 
kullanılması beklenmektedir. Dünyada taşıtlar üzerinde kullanım testleri devam eden ve yakıt pilleri ile 
çalışan ulaşım araçları uygulamaları da hızla gelişmektedir. Elektrikli taşıtlar 2000’li yılların yeni-temiz 
alternatif enerji uygulamaları arasında ön sırada yer almaktadır. Taşıt uygulamaları içinde yakıt pili ile 
çalışan elektrikli taşıtlar, pek çok avantaj ile birinci sırada yer almakta ve geleceğin otomotiv teknolojisi 
içinde hidrojen kullanan yakıt pilli elektrikli taşıt uygulamasının büyük bir alana yayılması tahmin 
edilmektedir. Yakıt pilli taşıtlar, içten yanmalı motorlu taşıtlara göre daha az bakım gerektirir ve daha 
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sessiz olarak çalışmaktadırlar. Aynı zamanda içten yanmalı standart bir motora göre daha az hareketli 
parçası bulunmaktadır. Yakıt hücreli arabalar ömrünü doldurup hurdaya çıktıkları zaman tamamıyla geri 
kazanımı mümkündür. Şekil 2’de yakıt pili donanımı döşenmiş bir otomobil görülmektedir [27 -30]. 

 
Şekil 2: Yakıt pilleri ile çalışan bir aracın yakıt pili donanımının yerleştirilmiş şekli 

 
Yakıt pilleri otobüs, kamyon, otomobil ve her türlü taşıt için yakıt görevi yapabilecek özelliklere 

sahiptir. Yakıt pilli araçlar, benzin ve motorin ile çalışan araçlara göre daha temiz ve enerji bakımından 
daha verimli bir uygulamadır. Günümüzde taşıt emisyonlarının çevre kirliliği üzerindeki etkileri 
düşünüldüğünde, yakıt pili ile çalışan araçlar çevre dostu ve kazançlı bir seçimdir. Elektrikli araçlar içten 
yanmalı motorlara göre daha yüksek verimlidir. Kullanılan yakıtın enerji içeriğine bağlı olarak yakıt pili 
ile çalışan araçlarda güç üretimi %40-70 arasındadır. Hareketli parçası olmayan yakıt pilleri kullanımında 
taşıtın gürültü kirliliği de görünür düzeyde azalmaktadır. Bir diğer avantaj ise, yakıt olarak hidrojen 
kullanıldığında araçlarda emisyon olarak sadece su oluşmasıdır. 

6  SONUÇ 

Dünyada gelişmiş ülkelerde özellikle otomotiv şirketleri yakıt pillerinin araştırılması ve 
geliştirilmesi için çok geniş kapsamlı çalışmalar yapmakta, yüksek miktarlarda para ve zaman 
harcamaktadır. İlk olarak uzay araçlarında kullanmak için geliştirilen yakıt pilleri, temiz, gürültüsüz, 
yüksek verimli ve gelecekte önemli bir güç kaynağı olarak ümit vermektedir. Çevre temizliğinin önem 
kazandığı günümüzde yakıt pillerinin çevre dostu olmasının yanında yüksek verime de sahip olması ve 
gelecekte uygun fiyat uygulamalarıyla öne çıkması bakımından alternatif yakıtlar içerisinde ilk sırayı 
alacak yakıtlardan biridir. Aynı zamanda yakıt pilleri dünyada geniş bir pazara sahip olması ve günümüzde 
de bu pazarın büyümesi beklenmektedir.  Başlangıçta uzay araçlarını güçlendirmek için geliştirilen yakıt 
pilleri, temiz, gürültüsüz ve yüksek verimli bir güç kaynağı olarak, gelecekteki otomotiv sektöründe 
kullanımı için ümit verici çalışmalar yapılmaktadır. Yakıt pillerinin hem otomotiv sektöründe hem de güç 
istasyonları uygulamalarında gelecekte çok önemli kullanım alanına sahip olması beklenmektedir. 
Ülkemizde alternatif yakıtlar ile yakıt pillerine verilen önem düşük bir seviyede olup, enerji politikamızda 
geleceğe dair yatırımlar içinde yakıt pillerinin de yer alması ve dünya ile aynı paralelde araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Ülkemizde yakıt pili çalışmaları üniversitelerimizde 
bilimsel düzeyde uzun zamandır devam etmektedir. Ülkemizin en önemli yeraltı kaynağı olan bor cevheri 
potansiyeli ile sodyum bor hidrürlü yakıt pillerinin ülkemiz enerji üretimindeki önemini artmaktadır. 
 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

604 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

REFERANSLAR 

[1] Dincer İ. (2008). Hydrogen and Fuel Cell Technologies for Sustainable Future, Jordan Journal of 
Mechanical and Industrial Engineering, 2, 1-14. 

[2] Yıldırım Y. (2011). Yakıt Pilleri Ders Notları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi. 

[3] Bıyıkoğlu A. (2003). Yakıt hücrelerinin tarihsel gelişimi, çalışma prensipleri ve bu günkü durumu, 
G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 16, 3, 523-542. 

[4] Poeppel R. and Dusek J. T. (1984). Solid oxide fuel cell having monolithic cross flow core and 
manifolding, US Patent 4476196. 

[5] Eriksson E.L.V., Gray E. and Mac. A. (2017). Optimization and integration of hybrid renewable 
energy hydrogen fuel cell energy systems – A critical review, Applied Energy,  202,  348-364. 

[6] Kaya, M. A. Temiz Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Yakıt Pilleri, 
http://www.hendesedergisi.com/yazardetay/34-88-yakit-pilleri.aspx 

[7] Paul B., and Andrews J. (2017). PEM unitised reversible/regenerative hydrogen fuel cell systems: 
State of the art and technical challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews,  79,  585-
599. 

[8] Anderson B. (2002). Fuel Cells for Marine Applications, Hydrogen Today, 13, 11-15. 
[9] Karl J., and Karellas S. (2004). Highly Efficient SOFC Systems with Indirect Gasification, 

Proceedings of the 6th European Solid Oxide Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland, 2,  534-545. 
[10] Waegel A., Byrne J., Tobin D., and Haney B. (2006). Hydrogen Highways: Lessons on the 

Energy Technology-Policy Interface, Bulletin of Science, Technology & Society, 26, 4, 288-298. 
[11] Steil M.C., Nobrega S.D., Georges S., Gelin., Uhlenbruck P. S., and  Fonseca F.C. (2017). 

Durable direct ethanol anode-supported solid oxide fuel cell, Applied Energy, 199, 180-186. 
[12] Das H. S., Tan C.W.,  and Yatim A .H.M. (2017). Fuel cell hybrid electric vehicles: A review on 

power conditioning units and topologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews,  76,  268-
291. 

[13] Benipal N., Qi J., Liu Q., and Li W. (2017). Carbon nanotube supported PdAg nanoparticles for 
electrocatalytic oxidation of glycerol in anion exchange membrane fuel cells, Applied Catalysis 
B: Environmental,,  210,  121-130. 

[14] Mao L., Jackson L., and Jackson T. (2017). Investigation of polymer electrolyte 
membrane fuel cell internal behaviour during long term operation and its use in prognostics, 
Journal of Power Sources, 362, 39-49. 

[15] Nolan J., and Kolodziej J. (2010). Modeling of an automotive fuel cell thermal system, Journal 
of Power Sources,  195, 15,  4743-4752. 

[16] Bharti A., and Cheruvally G. (2017). Influence of various carbon nano-forms as supports for Pt 
catalyst on proton exchange membrane fuel cell performance, Journal of Power 
Sources,  360,  196-2053. 

[17] http://www.bilgiustam.com/hidrojen-yakit-pilinin-kullanim-alanlari-ve-dunya-uzerindeki-
gelisimi, consulted 5 August 2017. 

[18] Sadeghzadeh K., and Salehi M. B. (2011). Mathematical analysis of fuel cell strategic 
technologies development solutions in the automotive industry by the TOPSIS multi-criteria 
decision making method, International Journal of Hydrogen Energy, 13272-13280. 

[19] http://www.hidronerji.com.tr/?olay=yakit_pili, yakıt pilleri, consulted 8 July 2013. 
[20] Zhang X., Ding C., and Zhang T.A. (2014). hierarchical model 

for automotive PEM fuel cell system comprehensive evaluation and comparison, International 
Journal of Hydrogen Energy,  39, 3, 1476-1484. 

[21] Jenssen D., Berger O., and Krewer, U. (2015). Anode flooding characteristics as design boundary 
for a hydrogen supply system for automotive polymer electrolyte membrane fuel cells, Journal 
of Power Sources, Volume 298,  249-258. 

[22] Han J., Yu S., and Yi S. (2017). Advanced thermal management of automotive fuel cells using a 
model reference adaptive control algorithm, International Journal of Hydrogen Energy,  42,  
7,  4328-4341. 

https://imeset.org/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917306256
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917306256
http://www.hendesedergisi.com/yazardetay/34-88-yakit-pilleri.aspx


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

605 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

[23] Nandjou  F., Poirot-Crouvezier J.-P., Chandesris M., Blachot J.-F., Bonnaud C., and Bultel Y. 
(2016). Impact of heat and water management on proton exchange 
membrane fuel cells degradation in automotive application, Journal of Power 
Sources,  326,  182-192. 

[24] Haddad A., Mannah M., and Bazzi H. (2015). Nonlinear time-variant model of the PEM 
type fuel cell for automotive applications, Simulation Modelling Practice and Theory,  51,  31-
44. 

[25] http://bilgi.sitesi.web.tr/hidrojen-yakit-pilinin-kullanim-alanlari-ve-dunya-uzerindeki-
gelisimi.html, consulted 12 January 2014. 

[26] Wan N. (2017). High performance direct methanol fuel cell with thin electrolyte membrane,  
Journal of Power,  354, 167-171. 

[27] Simons A., and Bauer C. (2015). A life-cycle perspective on automotive fuel cells, Applied 
Energy,  157,  884-896. 

[28] Eriksson E.L.V., and Gray E.Mac A. (2017). Optimization and integration of hybrid renewable 
energy hydrogen fuel cell energy systems – A critical review, Applied Energy,  202,  348-364, 

[29] George R. S., and Pharr G.M. (2017). Creep behavior of the solid acid fuel cell material CsHSO4, 
Scripta Materialia,  139,  119-121. 

[30] Carignano M. G., Costa-Castelló R., Roda V., Nigro N. M. Junco., and S., Feroldi D. (2017).  
Energy management strategy for fuel cell-supercapacitor hybrid vehicles based on prediction of 
energy demand,  Journal of Power Sources,  360, 31, 419-433. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imeset.org/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915002263


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

606 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

Siber Saldırıların Şirketler Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı 
Bir Yaklaşım 

 

Zeydin Pala 
Muş Alparslan Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Muş,49250 

z.pala@alparslan.edu.tr 

İbrahim Halil Ünlük 
Muş Alparslan Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı, Muş,49250 

ih.unluk@alparslan.edu.tr 

Veysi Yamlı 
Bitlis Eren Alparslan Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı, Bitlis,13000 

vyamli@beu.edu.tr 
 

 ÖZET 

Kalkınan ve gelişen dünyada, siber suçluların ayak izlerinin etkisi her geçen gün daha fazla 
hissedilmektedir. Siber atakların hedefinde başta; hükümet sistemleri ve web siteleri, askeri komuta ve 
kontrol sistemleri, ulaşım sistemleri, elektrik santralleri, iletişim sistemleri, üretim tesisleri ve e-ticaret 
olmak üzere çok sayıda alan bulunmaktadır. Genel anlamda yapılan en etkili saldırıların başında DDoS 
(Dağıtık hizmet engelleme) saldırıları gelmektedir. DDoS saldırıların temelinde finansal, psikolojik ve 
politik etkiler amaçlanmaktadır. Bu tür saldırıların doğrudan ve dolaylı olarak şirketler üzerindeki etkileri 
olabilmektedir. Direkt etkiler kolay bir şekilde tespit edilirken, dolaylı etkileri tespit etmek ne yazık ki 
kolay olmamakta; günler, haftalar, aylar hatta yıllar alabilmektedir. Direkt etkiler arasında kar kaybı, 
üretkenlik azalması, personel gider artışları, danışmanlık maliyetleri gibi sonuçlar yer alırken dolaylı 
etkiler arasında ise marka değer kaybı, müşteri kaybı, önemli verilerin kaybı gibi sonuçlar yer almaktadır. 
Gerek kamu gerekse özel sektörün temel sorunu bilgi güvenliği noktasında yeterli kaynağın tahsis edilip 
edilmemesi durumudur.  

Bu çalışmada bir şirketin bilgi sistemlerine yönelik DDoS tabanlı bir saldırı senaryosu düzenlenmiş 
ve OPNET benzetim programı kullanılarak saldırının her aşaması analiz edilerek ulaşılan sonuçlar 
değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Siber saldırılar; bilgi sistemleri; siber güvenlik, Dağıtık hizmet engelleme 

 
 

Impact on Corporations of Cyber Attacks: An Applied 
Approach 

 

 ABSTRACT 

The effect of cyber-crimes on developing world having developed footprint is felt more and more 
every day.  Targets of cyber-attacks include various fields, particularly government systems and websites, 
military command and control systems, transportation systems, electricity plants, communication systems, 
manufacturing plants and e-commerce. Distributed denial-of-service (DDoS) attacks are the leading ones 
among the most effective attacks in general sense. DDoS attacks target at financial, psychological and 
political effects. Such attacks may have direct or indirect effects on corporations. While direct effects can 
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be easily, detected, indirect effects are unfortunately not easy to detect; detection of indirect effects may 
take days, weeks, months and even years.  Direct effects lead to results such as loss of profit, decrease in 
productivity, increase in personnel expenditures, consultation costs while direct effects include loss of 
brand value, loss of consumer and loss of important data. The main problem of both public and private 
sector is not to allocate sufficient resources for information security.  

This study prepares a scenario of DDoS-based attack against information systems of a corporation 
and assesses the results after the analysis of each stage of the attack through OPNET simulation program.  

 
Keywords: Cyber-attacks; information systems; cyber security; DDoS 

 

1 GİRİŞ 

Siber saldırılar, yılların çabasını, gayretini ve emeğini bir anda yok hükmüne getiren ve kaynağı 
çoğu zaman tespit edilemeyen eylemlerdir [1]. Günümüzde bilgi ve bilgi üretme, kalkınan alanlarda 
teknolojik sıçramalar için bir hammadde olarak kullanılmakladır.  Diğer bir ifadeyle bugünün en güçlü 
ekonomilerinin temelini ve kalkınmanın omurgasını değerli bilgi oluşturmaktadır [2]. Çünkü günümüz 
ekonomisinin hammaddesi bilgidir artık. Bilgi kalkınma için bu kadar büyük önem arz ederken, aynı bilgi 
farklı bir amaç için kullanıldığında farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin bugünün siber teröristleri 
bir bombadan daha fazla zararı klavye kullanarak üstelik kan dökmeden vermektedirler. 

Bir ülkenin farklı birimlerine yönelik yapılan siber saldırılarda, etkilenen önemli unsurlardan birisi 
de insan unsurudur. Genel ya da özel birimlere yapılan siber saldırılarda bireyler saldırılardan doğrudan ya 
da dolaylı olarak etkilenirler. Örneğin yabancı bir devletin, diğer bir devlete ait bir üniversitenin hatta 
fakültenin web sitesine saldırması, birim elemanlarını doğrudan etkileyen bir durum söz konusu 
olmaktadır. Buna benzer olarak, ülkenin elektriğini sağlayan santrallere, elektrikli taşıma sistemlerine, 
hastane ya da banka hesaplarına yapılan bir saldırı hem hükümetleri bireylerin gözünden düşürmekte hem 
de bireyler bu zararlardan doğrudan etkilenmektedirler [3]. Benzer durum özel şirketler için de geçerlidir. 

Bilişim sektöründe, bağımsız masaüstü uygulamalarının şekil değiştirerek, yerlerini web tabanlı 
uygulamalara bırakmasıyla avantajlar ile beraber yeni dezavantajlar ile karşılaşılmaktadır. Bu değişime 
bağlı olarak mevcut ortamlarda hayat bulan bilginin korunması, yabancı gözlerden muhafazası gittikçe 
zorlaşmaktadır. Günümüz bağlantı teknolojilerine ait bant genişliklerinin imkân sağladığı daha yüksek 
bağlantı hızları ve neredeyse günün 24 saatlik diliminin tamamında çevrimiçi olma durumu karşı taraf için 
daha iyi bir saldırı zemini sağlamaktadır. Teknolojinin gelişimi bir anlamda kolaylık ve refah ifade ederken 
diğer yandan hayatı daha riskli duruma sokmaktadır. 

Artık neredeyse hizmetlerin tamamına ait değerli bilgiler dijital ortamlarda saklanmaktadır. 
Dolayısıyla ülke güvenliğini sağlayan kontrol ve kumanda merkezlerinin siber teröristler tarafından ele 
geçirilmesi, tahmin edilemeyecek büyük felaketlere yol açabilir. Örneğin baraj kapaklarının yetkisiz kişiler 
tarafında kontrolsüz açılması ya da bir füzenin ateşlenmesi gibi hususlar bir ülkeyi geri dönüşü olmayan 
felaketler ile karşı karşıya bırakabilir. 

Burada temel amaç, hükümet ve özel sektör bilgi sistemlerine zorla girerek,  başta askeri 
uygulamalar ve finans sektörü ve olmak üzere gelişmiş ekonominin yapı taşlarını sekteye uğratmaktır [4-
5].  

Bireylerin sosyal paylaşım sitelerini yaygın ve yoğun olarak kullanması ile beraberinde ciddi 
zayıflıkları getirmekte ve siber suçlulara daha fazla manevra imkânı sağlamaktadır. Siber teröristler söz 
konusu uygulamaların zayıflıklarını kullanarak karşı ülkenin en önemli kontrol mekanizmalarını hedef 
alabilirler. 

Bir ülke ya da şehir teknolojik olarak geliştikçe internet ve IoT (nesnelerin interneti) tabanlı 
altyapısından dolayı daha fazla siber saldırılara karşı savunmasız kalmaktadır [6-7]. 

Bu çalışmadaki amacımız OPNET [8] kullanarak simülasyon desteği ile yapılan bir DDoS saldırısını 
basite indirgeyerek anlaşılacak şekilde modellemek ve gerçek hayatta yapılan saldırı sonuçlarının şirketler 
üzerindeki olası etkilerini tartışmaktır.  
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2 MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, son zamanların kaynağı çoğu zaman tespit edilemeyen ve en etkili saldırı 
yöntemlerinden olan DDoS saldırısının etkilerini analiz etmek için OPNET modelleme ve simülasyon 
yazılımı kullanıldı. OPNET ortamında tasarlanan dağıtık saldırı senaryosu Şekil 1’de gösterildiği gibi ağ 
bulutu altyapısı üzerinde birbirine bağlı istemciler ve sunucular kullanıldı [9]. Aynı şekil üzerinde yer alan 
saldırgan bilgisayarından hareketle ağdaki bilgisayarların sunucuya saldırı yapması için gerekli 
konfigürasyonlar yapıldı. Verilen senaryoda kurumsal sunucuya yönelik yapılan saldırı iki aşamada 
gerçekleştirilmekte ve üçüncü aşamada ise saldırıda kullanılan sistemler normal hale getirilmeye 
çalışılmaktadır.  

 
Şekil 1. DDoS saldırısı için kullanılan şirket ağ sisteminin tasarımı 

 
Birinci aşamada saldırgan tarafından çalıştırılan komut, ağ ortamında ve saldırıda kullanılmak üzere 

aynı ağ ortamında yer alan tüm bilgisayarlara gönderilmektedir. Bu işlemin sonunda başarılı olarak kendi 
zayıflıkları kullanılarak zombi haline getirilen bilgisayarların anlık durumları, saldırganın bilgisayarına 
yaptıkları geri bildirim ile gözlemlenebilmektedir. 

İkinci aşamada yaklaşık olarak 210 saniyelik bir süre ile ilk aşamada başarılı olarak zombi haline 
getirilen bilgisayarların sunucuya saldırması için yeni bir saldırı komutu gönderilerek, hedef konumundaki 
sunucu yoğun veri (flood) bombardımanına tabi tutulması sağlandı. İlk aşamada ne kadar çok bilgisayara 
zararlı yazılım bulaşırsa, ikinci aşamada o derece güçlü saldırı timi hazır olmaktadır. 

Üçüncü ve son aşamada saldırıyı başlatan saldırgan yine saldırıyı kendisi bitirmektedir. Saldırgan 
tarafından kumanda edilen Admin bilgisayarı kullanılarak zararlı yazılım bulaşmış bilgisayarlar taranarak 
zararsız hale getirilmekte ve böylece yapılan saldırı yine aynı kişi tarafından durdurulmaktadır. Bu girişim 
aynı zamanda bir iz kaybettirme girişimidir. Bu aşamada zararlı yazılımın bulaştığı bilgisayarların bundan 
kurtulma olasılığı ancak 50% kadardır. Yani saldırıda kullanılan bilgisayarların ancak yarısı tekrar eski 
durumlarına geri getirilmektedir. 

 

3 BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bulaştırma, saldırma, saldırıyı durdurma ve temizleme aşamaları üzerinde kurgulanan DDoS saldırı 
simülasyonu 1260 saniyelik (21 dakika) süre ile çalıştırılmıştır. Saldırgan tarafından 80-100 saniyelik 
zaman aralığında bulaştırma komutu çalıştırılmış ve Şekil 2’de gösterildiği gibi ilgili zaman aralığında 
saldırganın kumanda etmeye çalıştığı 40 adet bilgisayarın 31 tanesi ele geçirilmiştir. Aynı grafikte zamanla 
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bu sayının düştüğünü görmekteyiz. Şekil 3’te açıkça görüldüğü gibi söz konusu zaman aralığında 
saldırganın gönderdiği veri trafiği, aynı süre zarfında aldığı verilerden oldukça yüksektir. 100 saniyelik 
zaman diliminden sonra başlatılan 210 saniyelik ikinci aşama, tamamen sunucuyu hedef alan çok noktadan 
tek noktaya bir saldırı aşamasıdır.   

 

 
Şekil 2. Saldırganın 80-100 saniyeleri aralığında ele geçirdiği bilgisayar sayısı 

 
 Simülasyonun yaklaşık 450. saniyesine kadar devam eden bu aşamanın etkileri Şekil 4’te 

verilmektedir. Aynı şekilde saldırı durumundaki sunucunun saniyede 20.000.000 bitlik verilerle karşı 
karşıya kaldığı görülmektedir. Bu durumda sunucunun CPU kullanımı %300 civarında artış göstermiştir. 

 
Şekil 3. Saldırganın dahil olduğu ağ ortamındaki bilgisayarları kontrol ederken gönderdiği ve 

aldığı veriler 
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Şekil 4. Sunucunun saldırı esnasında aldığı veriler ve yoğun CPU kullanımı 

 
Şekil 5’te saldırgandan etkilenmeyen ancak sunucunun yoğun paket maruziyetinden dolayı normal 

hizmet alamayan http istemcilerinden birinin istediği sayfaların cevap durumuna ait grafik verilmiştir.  Bu 
aşamada sunucuya saldıran bilgisayarlar aynı ağ ortamında bir anlamda komşudurlar, ancak uzaktan 
kontrol edilen bilgisayarlardır. Burada insanı ya da kurumu vuran en büyük tehditlerin bilinenin aksine 
dışarıdan değil de içeriden geldiğini gözden kaçırmamak gerekmektedir. 

Sunucunun yoğun anlarında gelen istekler sürekli olarak aratarak devam etmiştir. Bu kadar yoğun 
veri bombardımanına maruz kalan bir sunucunun normal isteklere tam olarak zamanında cevap vermesi 
imkânsız olmaktadır. Böylece saldırı amacına ulaşmış ve sunucu müşterilerin isteklerine yeterince cevap 
veremez duruma gelmiştir. 
 

 
Şekil 5. E-Ticaret müşterisinin saldırı esnasında sunucudan istediği sayfaların cevap durumu 
 
Son aşamada simülasyonun 300-320 saniyelik zaman aralığında saldırıyı durdurmak için saldırgan 

tarafından durdurma komutu çalıştırılmakta ve ardında Admin bilgisayarı kullanılarak zararlı yazılımın 
bulaştığı bilgisayarlar temizlenmeye çalışılmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü gibi temizleme işleminde ancak 
30% civarında bir başarım elde edilmiştir. 

Simülasyonda gösterildiği gibi yaklaşık 160 saniyelik dilimde hedef alınan bir sunucunun 
maruziyeti hem şirket hem de kullanıcılar için bir felaket olabilir. Bu tür saldırı durumlarında e-ticaret 
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yapan bir şirket, müşterisinin şirket sitesine erişmemesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir 
şirketin uzun süre ayakta durması mümkün değildir. Böyle bir saldırı durumunda kişilerin alış-verişlerine 
ait hareket bilgileri hatta kredi kartı bilgileri saldırganlar tarafından ele geçirilebilir. Siber ataklar, özellikle 
bilgileri ve birikimi çalınan müşterilerin güvenini yüksek oranda hizmet aldığı kurum ya da kuruluşa karşı 
sarsar. Buna maruz kalan müşteriler artık bu tür şirketlere güvenmezler ve şirket, rakip firmalar karşısında 
kolayca mağlup olur. 

4 SONUÇ 

Bugünün en güçlü ekonomilerinin temelini ve kalkınmanın omurgasını değerli bilgi 
oluşturmaktadır. Bir yanda modern yaşam için daha fazla bilgisayar kullanılırken diğer yanda ise bilgi 
güvenliği ve ihlaline yönelik saldırılar da artmaktadır. İnternete daha hızlı bağlantı imkânı sağlayan bant 
genişliklerinin artması ile çok sayıdaki bilgisayarın sürekli çevrimiçi olması bu tür saldırılara daha fazla 
zemin hazırlamaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerde düşük ücret ve yüksek işsizliğin bir sonucu olarak 
siber suçlara bulaşan kişi sayısı gelişmiş ekonomilere göre çok daha fazla olmaktadır. 

Bu çalışmada bir şirketin bilgi sistemlerine yönelik DDoS tabanlı bir saldırı senaryosu düzenlenmiş 
ve OPNET benzetim programı kullanılarak saldırının her aşaması analiz edilerek ulaşılan sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Kısa süreli olarak değerlendirilebilecek saldırı sonuçlarının şirketler üzerinde çok 
olumsuz etkilerinin olabileceği ve bu etkileri yok etmenin hem uzun zaman alabileceği gibi aynı zamanda 
büyük mali külfet getireceği akıldan çıkarılmaması gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir. 
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Mardin Şehidiye Medresesi ve Onarım Uygulamaları 
 

Yrd. Doç. Dr. Murat Çağlayan 
Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mardin, 47100 

 

 ÖZET 

Günümüzde Türkiye’nin güneydoğusunda bir vilayet olan Mardin; yedinci yüzyılda Roma 
İmparatorluğu hâkimiyetinden, İslam devletlerinin egemenliğine geçmiştir. Bir kale kent olan Mardin, bu 
dönemde sur içi bölgesi olan bir şehir haline gelmiştir. On ikinci ve on beşinci yüzyıllar arasında hüküm 
süren ve Mardin’i başkentleri yapan Artuklu Beyliği’nin buradaki bayındırlık faaliyetleri, Ortaçağda 
Mardin’in önemli bir şehir olmasında etkilidir. Artuklular, Mardin’de günümüze kadar gelebilmiş birçok 
anıt inşa etmişlerdir. Şehidiye Medresesi de bunlardan biridir. On üçüncü yüzyılın ilk yarısında inşa edilen 
medrese; kendi adı ile anılan Şehidiye Mahallesi'nde kentsel sit alanının doğusunda, anayola bitişik olarak 
bu yolun güneyinde yer alır. Anıt; medrese işlevini kaybetmiş olmasından bu yana cami olarak 
kullanılmakta, halk arasında “Şehidiye Cami” olarak anılmaktadır. Yapı, günümüz plan şemasındaki üslup 
farklılıklarından da anlaşılabildiğine göre çok sayıda onarım geçirmiştir. Kayıtlı ilk onarımı, on yedinci 
yüzyıl ile başlar ve cumhuriyet döneminde birçok uygulama ile beraber devam eder. Farklı onarımlarla 
medresenin özgün planı sürekli değişir. Cumhuriyet ile beraber yapının işlevi de cami olarak değişmiştir. 
Medrese üzerindeki yakın zamanda onarım görmüş bölümler bile medresenin özgün elemanları 
sanılmaktadır. Mevcut onarım kitabeleri ve birçok arşiv araştırmaları sonucu, Medresenin günümüzdeki 
mimari bölümlerinin tarihlendirilmesi ve yapılmış onarımların irdelenmesi makalenin amaçlarındandır. 
Geçmişten günümüze kadar yapılmış onarımlardan elde edilen veriler sonucu medreseye ait birçok 
bölümün on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda şekillendiği anlaşılmıştır. Özellikle cumhuriyet döneminde 
yapılan rekonstrüksiyon uygulamaları bu incelemede önem kazanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Mardin, mimarlık, medrese, onarım, özgünlük 

 
Madrasah of Mardin Sehidiye and Repair 

Implementationson the Madrasah 
 

 ABSTRACT 

Mardin is a province in the southeast of Turkey today. In the seventh century, the city passed from 
the domination of the Roman Empire to the domination of the Islamic states. Mardin was a fortress city, 
has become a city with walls inside of that period. The artifacts of the Artuklu Principality, which ruled 
between the twelfth and fifteenth centuries, making Mardin the capital city, are influential in Mardin's 
being an important city in the Middle Ages. Artuqs have built many monuments that have survived until 
today in Mardin. Sehidiye Madrasa is one of these. The madrasa was built in the first half of the thirteenth 
century; in the Sehidiye Neighborhood, which is known by its name. It is located to the south of this road, 
adjacent to the mainland, to the east of the urban conservation area. The monument has been used as a 
mosque since it lost madrasah function, and it is called "Sehidiye Mosque" among the people. The structure 
has undergone a large number of repairs, as can be understood from the stylistic differences in the plan of 
the present day. The registered first repairs begin with the seventeenth century and continue with many 
practices during the republican period. With different repairs, the original plan of the madrasa constantly 
changes. The function with the republic has also changed as a mosque. Even the most recently repaired 
sections on the madrasa are thought to be the original elements of the madrasa. The aims of the article are 
to investigate existing repair inscription and the result of many archival researches and to date the history 
of the architectural parts of the madrasah that had been repaired. it have been understood  that many part 
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belonging to the last madrasa had been formed in the nineteenth and twentieth centuries by The result of 
The data obtained from repairs made from the past to the present day. Reconstruction implementations 
especially made during the republican period are gaining importance in this examination. 

Keywords: Turkey, Mardin, architecture, madrasa, repair, authenticity 
 

1 GİRİŞ 

Medrese; kendi adı ile anılan Şehidiye Mahallesi'nde kentsel sit alanının doğusunda, anayola bitişik 
olarak bu yolun güneyinde yer alır. Anıt; medrese işlevini kaybetmiş olmasından bu yana cami olarak 
kullanılmakta, halk arasında “Şehidiye Cami” olarak anılmaktadır (Şekil 1).  

 

 
Şekil 1: Şehidiye Medresesi 1932 yılı (Gabriel,1940) ve günümüz görünümü. 

 
Medrese ile ilgili ilk araştırmaları A. Gabriel, Aptullah Kuran ve Ara Altun yapmıştır. Gabriel; 

medresenin rölövesini kroki olarak çizmiş, Kuran ise daha detaylı bir rölöve hazırlamıştır [1]. Altun da 
Kuran'ın çiziminden faydalanmıştır [2]. 

Kâtip Ferdi; Melik Nasuriddin Artuk Arslan'in (1201-1239) Mardin'de “Şehidiye” adı ile bilinen 
medreseyi cami ile iç içe yaptırdığını söyler. Kendisi Ulu Cami'yi yaptıran Kutbettin İlgazi'nin ikinci 
oğludur. Melik Nasuriddin Artuk Arslan; Kızıltepe (Dunaysır) Ulu Cami'yi de yaptıran hükümdardır. Ali 
Emiri; meliğin bu koca medreseyi seksen oda olmak üzere bina ettirdiğinden, medresenin “semânîn” 
(seksen) adıyla anıldığından bahseder [3]. 

Medresenin portalindeki vakıf kitabesinde Melik Nasuriddin Artuk Arslan'in oğlu Melik El Said'in 
de (1239-1260) adı geçmektedir. Medresenin inşasını babası başlatmış; oğlunun bitirip vakfiyesini kurmuş 
olması muhtemeldir. Araştırmacılar, medresenin Melik Nasuriddin ya da onun oğlunun yaptırmış 
olabileceği konusunda tartışıyor olsalar da medresenin 13. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı kesindir. 

Medresenin doğuya bakan portalinin iç yüzeyinde, üç yöne dağılmış olan vakfiyesi yazılıdır. 
Gabriel'in incelediği dönemde bir kısmı silik olan kitabe; 2004 onarımında daha da zarar görmüştür. Büyük 
bir kısmı kaybolmuştur. Kitabeyi bütünlüğünü koruduğu 1932 yılında Gabriel okumaya çalışmıştır [4].  

Vakfiyeden anlaşıldığına göre medrese bünyesinde; türbe, şehitlik ve minare vardır. Türbe, bugün 
hala mevcuttur; medreseyi yaptıran Melik Mansur Artuk Aslan'a aittir. Vakfeden ise onun oğlu Melik 
Said’dir. Şafii mabedi kısmının adı okunmuştur, muhtemelen Hanefi Mezhebi için de bir bölüm vardır. 
Mardin’de bulunan diğer medreselerden Kasımiye Medresesi'nin Osmanlı arşivleri kayıtlarında ve Mardin 
Ulu Cami Medresesi Vakfiyesi kayıtlarında bu iki mezhebin adları geçmektedir. Buna göre Şehidiye 
Medresesi'nde de iki mezhebe yönelik eğitim verildiği anlaşılmaktadır. Farraş (temizlikçi), sofi, fıkıh âlimi, 
hademe gibi çalışanların isimleri geçmektedir. Okunabilen bazı bölümlerde çalışanların alacağı ücret ve 
iaşeden bahsedilmiştir. Medreseye vakfedilenler arasında Mardin ve civarındaki değirmen evleri önemli 
yer tutar.  

Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde yapılan araştırmada medresenin vakfı ile ilgili birkaç kayda 
ulaşılmıştır. Kayıtların hepsi görevli ataması ve ücretleri ile ilgilidir. Medreseye imam ve hatip, vakıf 
mütevellisi, vakıf nazırı ve kâtibi atanmıştır [5]. 
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2 MEDRESENİN MİMARİSİ 

Abdülgani Efendi medreseyi 20. yüzyılın başlarında yazdığı eserinde en iyi açıklayanlardandır. Ona 
göre caminin doğu tarafı bilinmeyen bir tarihte yıkılmış ve aslına uygun olmayan şekilde yeniden inşa 
edilmiştir. Batı tarafı da uzun bir süre harap kalmıştır; bir kaç sene önce burada yapılan iki oda, okul olarak 
kullanılmıştır. Arsanın geri kalan kısımları satılmış; üzerine kahvehane, dükkânlar yapılmıştır. Abdülgani 
Efendi, doğu tarafının ise altlı üstü sekiz hücre olduğunu ve içlerinde fakirlerin kaldığını söyler. Eyvanın 
bulunduğu kuzey tarafında ise bugün bulunmayan bir abdesthaneden bahseder. Yolun genişletilmesiyle 
buradaki abdesthanenin bir dairesinin kapatıldığını söyler [6].  

Abdülgani Efendi’nin söylediklerinden medresenin doğu bölümünün kısmen özgün olduğunu ve 
batıdaki bölümün ise 19. yüzyılın sonu -20. yüzyılın başı- gibi bir aralıkta yeniden inşa edildiği 
anlaşılmaktadır. Adının “semanin” seksen hücreli manasında söylenmesinden; yenilenen batı tarafında da 
simetrik olarak vaktiyle çift katlı hücre birimini barındırmış olduğu tahmin edilebilir.  

Medrese hücrelerinin bulunduğu doğu bölümünün güney köşesindeki türbe odası 1925 senesine 
kadar işlevini korumuştur. Bu senede dönemin Mardin Valisi Tevfik Hadi Baysal türbedeki sandukaları 
kaldırtmış, bu odayı düzleştirmiştir [7]. Bu tarihten itibaren burası medresenin herhangi bir hücresi olarak 
kalmıştır. Bugün, birçok kişi bu mekânın türbe olduğunu bilmemektedir. 

1950'li yıllarda Mardin Şehidiye Medresesi'ni inceleyen Oktay Aslanapa, medresenin çok bozuk 
olduğunu söyler. Kuzey eyvanın selsebilli olduğuna, batıda eyvanın çapraz tonozlu revakların ortasında 
bulunduğuna değinir [8]. Aptullah Kuran da 1960'lı yıllarda yapmış olduğu incelemelerde benzer şeylere 
değinir. Ona göre, medresenin dışardan bütünlük teşkil etmeyen kütle tertibi içeride de hissedilir. Yapıyı 
meydana getiren elemanlar avlunun dört bir tarafına düzensiz olarak yayılmıştır. Hatta aralarında mimari 
karakter ve devamlılık bakımından da bir bağ yoktur [9]. 

O dönem avlusunda küçük bir bahçe olan medrese; hem Gabriel hem Kuran tarafından yapılan 
restitüde edilmiş plan şemalarında medresenin özgün halinde olması gerektiğini düşünerek eyvan aksına 
havuz çizmişlerdir (Şekil 2).  

 
Şekil 2: Şehidiye Medresesi A. Kuran plan şeması. 

 
Kuran'ın rölövesinde batı ile doğu kısımları arasındaki üslup farkı nettir. Kuran ve Altun medreseyi 

inceledikleri dönemde batı revakları duvar ile kapatılıp kapalı mekânlara dönüştürülmüştür. Günümüzde 
bu revaklar açıktır fakat ortadaki eyvan kapatılarak odaya dönüştürülmüştür. 1916 yılına ait fotoğrafta da 
batı revaklarının açık olduğu görülür (Şekil 3-4).  

Medresenin camisi, vakfiyesinde de adı geçtiği gibi minareli olarak yapıldığı halde, bilinmeyen bir 
dönemde zelzele sonucu yıkılmıştır. 1916-17 baharında Belediye Başkanı Gömüllüzade Hıdır Çelebi ile 
Vakıflar Müdürü Şükrü Bey ve şehrin ileri gelenlerinin himmeti ile şimdiki minare Ermeni Mimar Sarkis 
Elyas Lole'ye yeniden yaptırılmıştır. İki şerefeli olan minare, iskelesiz olarak inşa edilmiştir [10].  
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Ermeni Katolik olan mimarbaşı aynı zamanda belediyenin de resmi mimarıdır. Etrafı vali, belediye 
başkanı ve şehrin önemli kişilerince her zaman çevrelenmiştir. Mimarin ve ailesinin 1915 tehcirinden 
etkilenmemesinde yapmış olduğu bu güzel minare etkili olmuştur [11].  

Cumhuriyetin Mardin’deki ilk 15 yılı icraatlarını anlatan C.H.P Mardin Halkevi broşüründe, 
Şehidiye Camisi minaresinin 1915’te Mardin’de görev icabı bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
himmet ve emirleri ile yapıldığı yazmaktadır [12].  

 

 
Şekil 3: 1916 yılında Şehidiye Medresesi (Doğan Bekin Arşivi). 

 
Şekil 4: Şehidiye Medresesi günümüz zemin kat ve üst kat rölövesi. 

 

3 MEDRESENİN GÖRDÜĞÜ ONARIMLAR 

Yapı, üslup farklılıklarından anlaşıldığına göre çok sayıda onarım geçirmiştir. Kayıtlı ilk onarımını 
medresenin öğrenci hücreleri bölümündeki kitabeden de anlaşıldığına göre 1697-1698'de görmüştür. 
Kitabeye göre Abdulkadir El Ruk'n adındaki şahıs medreseyi onarmıştır. 

İkinci onarımını avlunun kuzeyine bakan kitabeye göre 1787’de görmüştür. Medresenin cami 
kısmının avluya bakan kuzey cephesinin yarım daire kemerli şeklini, bu dönemde aldığı düşünülmektedir. 

Abdülgani Efendi eserini tamamladığı 1929 senesinde medresenin yıkık olan batı bölümünün bir 
kaç yıl önce onarıldığını aktarmıştır [13]. Buna göre 1925-1928 yılları arasındaki onarım ile avlunun 
batısındaki, günümüzde revaklı görünüme sahip olan bölüm şekillenmiştir.   

1956, 1969-1971 ve 1975-1978 yıllarında medrese, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından onarılmıştır. 1956'da 8.572 lira harcanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri 
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Dairesi abide ve eski eser onarım fişine göre 1971 yılı restorasyonu için, 200.000 TL tahsil edilmiştir. 
Konu ile ilgili fişte yazılanlar bu şekildedir: 

“Toprak örtü malzeme kaldırılarak mevcut izlere göre örtüsünün yapılması; cephede düşeyden 
kaçmış duvarların sökülerek kaplamalarının numunelerine göre tamamlanması; içerdeki muhdes 
kısımların sökülmesi, sıva raspası ile yenilenmesi; avlu ve iç döşeme kaplamalarının örneklerine göre 
tamamlanması; doğrama ve demir parmaklıkların boyanması; elektrik tesisatının tamamlanması işleri 
yapılacaktır.” [14]. 

1975-1978 yıllarında ise Şehidiye Medresesi ile beraber Mardin'deki birkaç vakıf anıtının onarımı 
için toplu olarak harcama yapılmıştır [15]. Medresenin son ve esaslı restorasyonu Diyarbakır Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü tarafından 2004 yılında yapılmıştır. Medresenin koruma projesi Mardinli mimarlar 
Mehmet Ata İletmiş ve Fethullah Duyan tarafından hazırlanmıştır. Bu onarımda Altun'un ve Kuran'ın 
gördüğü, eyvanın yanında duran anlam veremedikleri taşların arda kalan kısımları ve özgün kemer taşları 
gün yüzüne çıkarılmıştır. Mevcut eyvanın özgün halinin, dilimli geçmeli sütunçeler üzerine oturan, 
bezemeli yarım daire kemerli olduğu anlaşılmıştır. Hangi dönem yıkılıp duvar örülerek ölçeğinin 
küçültüldüğü anlaşılamayan eyvan hakkında ulaşılan veriler dikkate alınarak rekonstrüksiyon yapılmıştır 
(Şekil 5).  

 

 
Şekil 5: Solda Şehidiye Medresesi 2004 onarımı sırasında duvar içinde bulunan özgün eyvana ait 

parçalar ve eyvan yeniden inşasına ait görseller; sağda günümüz Şehidiye Medresesi eyvanı ve avlusu. 
 

Avluda kazı yapıldığı sırada, herhangi özgün bir havuz izine rastlanmamasına rağmen avluya havuz 
eklenmiştir. İç mekânda; kıble duvarı, harimin batı duvarı ve medrese hücre bölümünün iç duvarları 
düzgün kesme taş ile kaplanmıştır. Böylece iç mekân ölçüleri değişmiştir. Eyvan ve medrese bölümleri 
üzerindeki damlar -bugün çay bahçesi olarak kullanılan teraslar- taş kaplanmış; diğer damlara ise beton 
şap yapılmıştır. Portalin kuzeyde kalan kısmına da rekonstrüksiyon uygulanmıştır.  Portal nişindeki 
kitabeye ait çoğu taşın çürütülmesi sonucu kitabenin büyük bir kısmı kaybolmuştur. Aynı zamanda 
Gabriel’in 1932 yılında yaptığı incelemelerde, portalinin önü -medresenin doğusu- düz bir alan olup eski 
bir mezarlıktır. Medresenin haziresi ve şehitlik buradadır. Erken Cumhuriyet döneminde portalin önüne 
bir istinat duvarı yapılmış; kot, yol seviyesine getirilerek alan düzleştirilip parka dönüşmüştür [16]. Bu 
sebeple Gabriel 1932’de portali tam karşısından resmederken, bugün bu açıdan kapıyı fotoğraflamak 
imkânsızdır (Şekil 6 ve 7). 
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Şekil 6: Solda 1932 yılında medresesin özgün girişi, ortada 1911 yılında medrese portalinin 

görünümü, sağda medrese haziresinin parka dönüştürülmüş ve portal giriş yönünün değiştirilmiş hali. 

 
Şekil 7: 1930 yılında Şehidiye Medresesi portali ve 2004 onarımı sonrası günümüz görünümü. 

 
Günümüzde lokanta olan eski park alanını taşıyan istinat duvarının doğu bölümü 2015 yılında 

yıkılmış olup içindeki mezar boşlukları, duvar tekrar örülene kadar görülmekteydi. Mardin Büyükşehir 
Belediyesi’ne, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ve Mardin Valiliği’ne yapılan şikâyetler sonucu 
2016 yılının Mayıs ayında duvar, Valilik tarafından yeniden örülmüştür (Şekil 8). 

 

 
Şekil 8: Solda Şehidiye Medresesi’nin parka dönüştürülen mezarlığı ve yıkılan duvarın içinde 

görülen mezar boşlukları, sağda yeniden örülen duvarın son hali. 
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2004 yılındaki onaylı restorasyon projesi vaziyet planı; mevcut parkın kotu düşürülerek eski haline 
getirilmesini ve özgün halinde olduğu gibi portalin önünün açılmasını içermektedir. Fakat altı mezarlık 
olan parkı lokanta olarak işletenler, projenin bu şekilde uygulanmasına müsaade etmemişlerdir. 
Medresenin mevcut vaziyet planı olduğu gibi kalmıştır [17] (Şekil 9). 

  
 

  
Şekil 9: Solda medresenin 2004 yılında kurulca onaylanan vaziyet planı rölövesi, sağda vaziyet 

planının restorasyon projesindeki önerilen durumu. Çember içindeki alanın düzenlenmesi restorasyon 
projesindeki gibi uygulanmamış, rölövedeki gibi kalmıştır. 

4 SONUÇ 

Şehidiye Medresesi’nin farklı dönemlerde çok fazla müdahale gördüğü anlaşılmıştır. Bunu bugünkü 
planının üslup bütünlüğüne sahip olmaması da destekler. Yapılan incelemelere göre; medresenin cami 
bölümünün güneyindeki payandalar, eskiden hücre odalarının olduğu tahmin edilen bugün revakların 
bulunduğu batı kanadı ve eyvan; erken dönem (17. yy öncesi) müdahalesi sonucudur. Medresenin öğrenci 
hücreleri bölümü ve caminin kuzey cephesi; üzerlerindeki kitabelerden de anlaşılabildiğine göre 17. ve 18. 
yüzyıllarda müdahale görmüştür. Camiye minaresinin eklenmesi ve medrese batı kanadının revaklı 
görünüm kazanması 20. yüzyılın başında olmuştur. 2004 onarımında ise eyvan yenilenmiş, medreseye 
havuz eklenmiş ve portal bütünlenmiştir.   

Seksen hücreli olarak anılan medresenin, bugün doğu bölümünde iki katlı olan 20 hücrelik bölümü 
ayaktadır. Bu bağlamda batı kanadında da bir dönem hücrelerin bulunduğu kabul edilebilir. Çünkü 
bugünkü revaklı kanat 20. yy başında eklenmiştir. Medrese, 2004 restorasyonunda ortaya çıkan özgün 
eyvan taşlarına göre elde belge olmamasına rağmen rekonstrüksiyonla yeni kemerli bir eyvana ve avluda 
bir havuza sahip olmuştur. Portalinin kuzey kanadı da bu onarımda tamamlanmış ve üzerine yeni bir kufi 
kitabe konmuştur. 

Şehidiye Medresesi’nin Türkçe’ye tercüme edilen vakfiyesinden medresenin ilk yapıldığında 
şehitliği, türbesi ve minaresinin olduğu anlaşılmıştır. Eski minarenin konumunun şimdiki ile aynı yerde 
olabileceği kesin değildir. Bugün otopark ve lokanta olan medresenin doğusundaki alanın vaktiyle 
medresenin haziresi olduğu bilinmektedir. Yakın zamanda lokantanın doğusundaki yıkılan istinat 
duvarının içinden çıkan mezar boşlukları ve mezar taşları bunu kanıtlar. Şehitliğin burada bulunuyor 
olması muhtemeldir. İlgili alandaki mülkiyet probleminin acilen çözülmesi ve 2004 yılı restorasyon 
projesindeki vaziyet planı düzenlemesinin uygulanması gerekmektedir. Alanın mezarlık olduğu 
belirtilmeli ve medrese portal girişinin önü, koruma projesine göre açılmalıdır. Şehidiye Medresesi 
özellikle 2004 onarımında yapılan rekonstrüksiyonlar ve aşırı tamamlamalar ile yeni bir medrese -cami- 
halini almıştır.  
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Şehidiye Medresesi’ne 2004 yılı onarımında yeni olarak eklenen havuz ve rekonstrüksiyon örneği 
olan selsebilli eyvanı; günümüzde bilmeyenler tarafından anıtın özgün elemanı olarak kabul görmeye 
başlamıştır. Bu durumun oluşmasında ocaktan çıkan Mardin kireç taşının güneşi gören cephelerde 4-5 yıl 
gibi bir zamanda patina kazanması etkilidir. Bu yüzden, koruma kuralları çerçevesinde hazırlanan onarım 
kitabelerinin yerleştirilmesi önemli ve gereklidir. 

5 TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ 

Yazar; anıta ait eski ve yeni görsellerin, çizimlerin temininde yardımcı olan Mimar Mehmet Ata 
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Biyopolimer İle Etkileştirilmiş Kil/Ponza Karışımlarının 
Kıvam Özelliklerinin Araştırılması 

Zeynep Neşe Kurt Albayrak 
Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Erzurum, 25240 

Gamze Gencer 
Bitlis Eren Üniversitesi, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Bitlis, 13000 

 ÖZET 

Geoteknik mühendisliğinde katı atık depolama alanlarında geçirimsiz şilte, toprak dolgu barajlarda 
geçirimsizliği sağlayıcı kil çekirdek, yol dolgularında geçirimsizlik elemanı veya koruyucu tabaka olarak 
killerden sıklıkla faydalanılmaktadır. Ancak, bu tür zeminlerin geoteknik özellikleri kilin mineralojik ve 
kimyasal yapısına göre, zaman içerisinde su içeriklerinde meydana gelen değişikliklerden ötürü 
değişebilmekte, zeminler şişme veya oturma davranışları sergileyebilmektedir. Bu tür problemlerin 
üstesinden gelebilmek için kil zeminler, kimyasal katkılarla veya diğer tür zeminlerle iyileştirilmeye 
çalışılmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında, ponza katkılı kil zeminlerin biyopolimerler ile etkileştirilmesi sonucu elde 
edilen numunelerin kıvam özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla Erzurum Oltu yöresine ait bir doğal kil 
öncelikle Bitlis-Ahlat’tan temin edilen ve öğütülen ponza tozu ile belirli yüzdelerde karıştırılmış ve ponza 
katkılı killer elde edilmiştir. Ardından ponza katkılı killer yine belirli yüzdelerde biyopolimer 
(keçiboynuzu gam) ile etkileştirilmiş ve biyopolimer katkılı kil/ponza numuneleri elde edilmiştir. Elde 
edilen deneysel sonuçlar, doğal kil numune sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları, ponza katkılı 
kil numunelerin likit limitlerinin doğal kile göre azaldığını, biyopolimer katkılı kil-ponza karışımlarının 
likit limit değerlerinin ise biyopolimer yüzdesinde meydana gelen artışla arttığını göstermiştir. Ponza 
katkılı numunelerin plastik limit değerlerinde, ponza yüzdesindeki artışla önemli bir değişim 
gözlenmezken, biyopolimer katkılı numunelerin non-plastik özellik sergilediği görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Kil, Ponza, Biyopolimer, Kıvam limitleri 

 

Investigation of Consistency Properties of Clay/Pumice 
Mixtures Modified With a Biopolymer 

Zeynep Neşe Kurt Albayrak 
Atatürk University, Department of Civil Engineering, Erzurum, 25240 

Gamze Gencer 
Bitlis Eren University, Department of Transportation Services, Bitlis, 13000 

 

 ABSTRACT 

In geotechnical engineering, clays are commonly used in solid waste disposal landfills, earth fill 
dams, and road embankments as an impermeable component or protecting liner. However, geotechnical 
properties of clays could be changed because of the varieties in water contents with time. And, these soils 
could be showed some problems like swelling and settlement. In order to solve these problems, 
stabilization of clay soils with chemical additives or with other soils are investigated commonly. 

In this study, consistency properties of clays with pumice additives interacted with a biopolymer are 
investigated. For this propose, a natural clay soil sample originated form a clay pit in Erzurum mixed with 
pumice obtained from Bitlis-Ahlat. Then, pumice/clay mixtures have been modified with a biopolymer 
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(locust bean gum) in different percentages. The experimental results indicated that, the liquid limit values 
of clay/pumice mixtures are decreased with increasing pumice percentage. However, clay/pumice mixtures 
interacted with biopolymers gained higher liquid limit values than natural clay. Additionally, plastic limit 
values of clay/pumice mixtures are not change significantly, and the samples interacted with biopolymer 
showed non-plastic feature. 

  
Keywords: Clay, Pumice, Biopolymer, Consistency limits 

 
 

1 GİRİŞ 

Kil zeminler geoteknik mühendisliğinde pek çok yerde kullanılmaktadır. Özellikle toprak dolgu 
barajlarda geçirimsizliği sağlayıcı kil çekirdek olarak, katı atık depolama alanlarında sızdırmazlığı 
sağlayıcı eleman olarak kil zeminlerden yararlanılmaktadır. Ponza, volkanik olaylar sonucunda meydana 
gelmiş olan boşluklu yapıya sahip bir kayaçtır [1]. İnşaat mühendisliği alanında yaygın olarak hafif yapı 
malzemesi üretiminde faydalanılmakta olan ponza, Türkiye’de pek çok yerde bulunmakta olup, yaygın 
olarak Bitlis İli’nde mevcuttur. Bitlis’te 81.500.000 ton iyi kalitede ve kısmen yıkama işlemi 
gerektirmeyen ponza yatakları bulunduğu bilinmektedir [2]. 

 Literatürde ponza katkılı kil zeminlerin mühendislik ve geoteknik özellikleri ile ilgili çalışmalar 
mevcuttur [3, 4, 5]. Biyopolimerler, canlı organizmalardan elde edilen doğal ürünler olup, kullanımları, 
petrol esaslı materyallere kıyasla çevre üzerinde daha az olumsuz bir etkiye neden olmaktadır [6, 7]. 
Nanokil-kompozit üretiminde ise jel dayanımını artırıcı olarak biyopolimerlerden yararlanılmaktadır [8, 
9]. Biyopolimerlerin zemin iyileştirilmesinde kullanılması ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirilmiştir [10]. 
Kıvam limitleri, killerin davranışını ortaya koyan önemli parametrelerdendir [11]. Killerin kıvam limitleri 
olan likit limit ve plastik limit değerleri ile özgül yüzey alanı, katyon değişim kapasitesi, geçirimlilik, şişme 
davranışları, kayma mukavemeti gibi pek çok mühendislik özelliği arasında korelasyonlar yapılabilir [12]. 

Bu çalışma kapsamında, ponza katkılı kil zeminlerin biyopolimerler ile etkileştirilmesi sonucu elde 
edilen numunelerin kıvam özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla Erzurum Oltu yöresine ait bir doğal kil 
öncelikle Bitlis-Ahlat’tan temin edilen ve öğütülen ponza tozu ile belirli yüzdelerde karıştırılmış ve ponza 
katkılı killer elde edilmiştir. Ardından ponza katkılı killer yine belirli yüzdelerde biyopolimer 
(keçiboynuzu gam) ile etkileştirilmiş ve biyopolimer katkılı kil/ponza numuneleri elde edilmiştir. Elde 
edilen numunelere ait deneysel sonuçlar, doğal kil numune sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  

 

2 MATERYAL VE YÖNTEM 

Kullanılan Malzemeler 

Bu çalışmada, Erzurum (Oltu-Narman Havzası) çevresinden alınan doğal kil (C) numune 
kullanılmıştır. Doğal kilin, kil içeriği (<0,002 mm) %56, özgül ağırlığı 2,62’dir. Birleştirilmiş Zemin 
Sınıflandırma Sistemi’ne göre yapılan sınıflandırmada CH (yüksek plastisiteli kil) olduğu görülmüştür [13, 
14].   

Deneylerde kullanılan Ponza (P) Bitlis-Ahlat’tan temin edilmiş olan asidik bir ponzadır. Asidik 
ponza, beyaz ve kirli beyaz renkte olup Mohs skalasına göre sertliği 5-6, yoğunluğu 0.5-1 gr/cm3’tür [15]. 
Deneylerde öğütülmüş ve 40 No’lu elekten (elek çapı: 0,425 mm) elenmiş olan ponza tozu kullanılmıştır. 
Ponza tozunun özgül ağırlığı 2,43 olarak belirlenmiştir.  

Deneylerde kullanılan keçiboynuzu gamın (KBG) pH’ı 5-7 arasında, vizkozitesi 2000-3500 
arasındadır. Kimyasal içeriği hidrokolloidlerin bir türü olan Galaktomannan’dır. Bu özellikler, üretici 
firmadan (Smart Kimya) temin edilen analiz sertifikasından alınmıştır [16]. Bir biyopolimer olan 
keçiboynuzu gamın kıvam artırıcı, jelleştirici ve dengeleyici özellikleri vardır [17]. 
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Numunelerin Elde Edilmesi 

Ponza katkılı kil numuneler, kile belli yüzdelerde ponza tozunun (%5, %15, %25) kuru halde 
karıştırılmasıyla elde edilmiştir. Biyopolimer katkılı numuneler elde edilirken, keçiboynuzu gam mekanik 
karıştırıcıda 1000 rpm hızda çözünene kadar karıştırılmış ve deneylerde kullanılan suyun yüzdesi cinsinden 
(%0,5, %1, %1,5) hesaplanarak suyla birlikte numunelere ilave edilmiştir.  

 
Yapılan Deneyler 

Doğal kil numune, ponza katkılı kil numuneler ile bunların keçiboynuzu gam ile etkileştirilmesi 
sonucu elde edilmiş olan biyopolimerli numuneler üzerinde kıvam limitleri deneyleri gerçekleştirilmiştir. 
Kıvam limiti deneylerinden likit limit BS 1377, Part 2, 1990’a göre yapılmıştır [18]. Numunelere ait likit 
limit, düşen koni yöntemi ile belirlenmiştir. Plastik limit belirlenirken TS 1900-1 ve ASTM D 4318 esas 
alınmıştır [19, 20]. Killerin en önemli fiziksel özelliklerinden biri olan plastisite indisi, likit limit 
değerinden plastik limit değerinin çıkarılması ile elde edilmektedir [21]. 

3 BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kıvam Limitleri Deney Sonuçları 

Numuneler üzerinde yapılmış olan likit limit deney sonuçlarına göre ponza yüzdesindeki artışla likit 
limit, plastik limit ve plastisite indislerinde meydana gelen değişim Şekil 1’de görülmektedir. Ponza 
yüzdesindeki artışla birlikte kilin likit limit değerleri azalmış, plastik limit değerlerinde belirgin bir değişim 
gözlenmezken, plastisite indisi değerleri de azalmıştır. Benzer şekilde Çimen (2005) yaptığı çalışmada 
yüksek plastisiteli bir kil ile ponzayı çeşitli yüzdelerde karıştırarak elde ettiği numunelerde ponza 
yüzdesindeki artışla plastisite indisinin azaldığını söylemiştir [4]. Ponza katkılı numunelerin kıvam 
limitleri Casagrande Plastisite Grafiği’nde yerine konduğunda, CH (yüksek plastisiteli kil) olan doğal kilin 
sınıfının, ponza katkısıyla MH (yüksek plastisiteli silt) sınıfına gittiği görülmektedir (Şekil 2).  

 
Şekil 1: Ponza yüzdesindeki artışla kıvam limitlerinde meydana gelen değişim 

Keçiboynuzu gam yüzdesindeki artışla katkısız ve ponza katkılı kil numunelerin likit limitlerinde 
meydana gelen değişim Şekil 3’ de görülmektedir.  Likit limit değerleri incelendiğinde, keçiboynuzu gam 
yüzdesindeki artışla, numunelerin likit limitlerinin arttığı görülmektedir. Benzer şekilde Ayhan (2011) 
yapmış olduğu çalışmada, biyopolimerlerin (zantan gam ve kitosan), killerin likit limitlerini arttırdığını 
bulmuştur, bunun nedeninin kullanılan biyopolimerlerin saf suda veya seyreltilmiş asetik asit çözeltisinde 
çözündükleri zaman ortaya çıkardıkları hidroksil (OH-) gruplarının kilin yüzeylerine tutunmasından 
kaynaklandığını belirtmiştir [10]. Keçiboynuzu gam katkılı numuneler üzerinde plastik limit deneyleri 
gerçekleştirilememiştir. Keçiboynuzu gam katkılı numuneler non-plastik özellik göstermiştir. 
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Şekil 2: Ponza yüzdesindeki artışla kilin sınıfında meydana gelen değişim (Casagrande Plastisite Grafiği) 

 
Şekil 3: Keçiboynuzu gam yüzdesindeki artışla likit limitlerde meydana gelen değişim 

4 SONUÇ 

Çalışma kapsamında, ponza katkılı kil zeminlerin biyopolimerler ile etkileştirilmesi sonucu elde 
edilen numunelerin kıvam özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla Erzurum Oltu yöresine ait bir doğal kil 
öncelikle Bitlis-Ahlat’tan temin edilen ve öğütülen ponza tozu ile belirli yüzdelerde karıştırılmış ve ponza 
katkılı killer elde edilmiştir. Ardından ponza katkılı killer yine belirli yüzdelerde biyopolimer 
(keçiboynuzu gam) ile etkileştirilmiş ve biyopolimer katkılı kil/ponza numuneleri elde edilmiştir. 
Numuneler üzerinde kıvam limitleri deneyleri yapılmıştır. Deneysel sonuçlar, doğal kil numune sonuçları 
ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 

- Numuneler üzerinde yapılmış olan likit limit deney sonuçlarına göre ponza yüzdesindeki artışla 
birlikte kilin likit limit değerleri azalmış, plastik limit değerlerinde belirgin bir değişim gözlenmemiş, 
plastisite indisi değerleri azalmıştır.  

-Ponza katkılı numunelerin kıvam limitleri Casagrande Plastisite Grafiği’nde yerine konduğunda, 
CH (yüksek plastisiteli kil) olan doğal kilin sınıfının, ponza katkısıyla MH (yüksek plastisiteli silt) sınıfına 
doğru gittiği görülmüştür. 
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- Keçiboynuzu gam yüzdesindeki artışla katkısız ve ponza katkılı numunelerin likit limitlerinin 
arttığı görülmüştür.  

- Keçiboynuzu gam katkılı numuneler üzerinde plastik limit deneyleri gerçekleştirilememiştir. 
Keçiboynuzu gam katkılı numuneler non-plastik özellik göstermiştir. 

Killerin, kıvam limitlerinde meydana gelen değişimle birlikte, hidrolik iletkenlik, şişme basıncı, 
mukavemet gibi diğer özelliklerin de değiştiği bilinmekte olup,  biyopolimerlerin ponza katkılı killerin 
geoteknik özellikleri üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması için ilerleyen çalışmalarda, kompaksiyon, 
şişme basıncı, hidrolik iletkenlik ve mukavemet gibi bir takım özelliklerinin de belirlenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
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RESTORASYONLAR VE TOPLUMSAL HAFIZANIN 
YENİDEN İNŞASI 

 
Arş. Gör. Rukiye Kaya 

 
ÖZET 

Restorasyon uygulamaları kültürel miras niteliğinde olan yapıların korunmasını ve 
geleceğe aktarılmasını amaçlayan mimari çalışmalardır. Son yıllarda yönetimler, bugüne 
ulaşabilmiş tarihi eserleri hem bölgesel hem küresel alanda ticari olarak avantaja çevirmek için 
restorasyon girişimlerinde bulunmaktadırlar. Eskiyen ve artık kullanılmayan yapıların 
restorasyonları sadece ekonomik ve kültürel sebeplerle değil aynı zamanda toplumsal hafızanın 
parçaları olmalarından hareketle de yapılmaktadır. Toplumsal hafızanın hatırlama ve unutma 
mecralarından biri de bu anlamda geçmişi hatırlatan yapıların restorasyonlarıdır. 2000 yılı sonrası 
hatırlamaya yönelik eğilimlerin artmasıyla geçmişe ait yapıların restorasyonları hız kazanmış, 
bakımsız ve ölmek üzere olan pek çok yapı restore edilerek yeniden kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmada öncelikle tarihi yapıların restorasyonları bellek çalışmaları ışığında ele alınacak ve 
toplumsal hafızanın yeniden inşasında restorasyon uygulamalarının rolü tartışılacaktır. İkinci 
olarak son yıllarda Türkiye’de genellikle kültürel mirası koruma ve tarihi mirasa sahiplik 
söylemleri ile yapılan restorasyon uygulamaları söz konusu tartışmalar bağlamında 
değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Restorasyon Uygulamaları, Toplumsal Hafıza 

 
GİRİŞ 
Anılar temelde bir yere ve bir mekâna bağlıdır. Dolayısıyla hatırlama genellikle yer ve 

mekân ile bağlantılı olarak gerçekleşir. Evler birer bireysel hafıza mekânları iken uzun yıllar 
ayakta kalabilmiş ve günümüze ulaşabilmiş tarihi ve kültürel miras niteliğinde olan yapılar ise 
birer toplumsal hafıza mekânlarıdır. Toplumsal hafıza niteliğinde olan söz konusu yapılara, 
sadece yapısal anlamlar atfedilerek bakılmaz, aynı zamanda geleceğe yön tayin eden kültürel 
birikimler olarak da bakılır ve korunmaya çalışılır. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel miras 
yapıları, toplumsal kimliğin oluşturan yapı taşlarından biridir. Huyssen’in ifadesiyle, bireyler ve 
toplumlar olarak en önce, kimliklerimizi kurup sağlamlaştırmak ve bir gelecek tasarımını canlı 
tutmak için geçmişe gereksinimimiz vardır.86 Zira inanç, değer ve yaşam tarzları yapılara yansır 
ve bir sürekliliğin ifadesi olan tarihi yapılar toplumların hafızasını canlı tutan ana araçlar olarak 
işlev görür. Bu açıdan Bartu’nun da ifade ettiği gibi; kültürel miras, korumacılık ve tarihsel 
eserlerin muhafazası mücadele alanları haline gelir; geçmiş, şimdiki an ve gelecek bu mücadele 
içinde sürekli olarak (yeniden) yapılandırılır ve (yeniden) biçimlendirilir.87 Dolayısıyla, tarihsel 
ve toplumsal bir birikimi yansıtan tarihi yapılar, sadece geçmişin bir parçası olarak değil aynı 
zamanda geleceği de inşa eden yapılar olarak kabul edilmelidir. 
 
1. Bellek Çalışmaları Işığında Restorasyon Uygulamaları 

Günümüzde restorasyon kelimesiyle ifade edilen onarım ve koruma faaliyetleri ile yapılar, 
yeni bir formasyona büründürülmek suretiyle, hem ekonomik hem de kültürel bir yeniden üretime 

                                                 
86 Andreas Huyssen, Alacakaranlık Anıları: Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı Belirlemek, Çev. Kemal 

Atakay, Metis Yayınları, İstanbul, 1999, s. 177. 
87 Ayfer Bartu, “Eski Mahallelerin Sahibi Kim? Küresel Bir Çağda Tarihi Yeniden Yazmak”, İstanbul 

Küresel ile Yerel Arasında, Çev. Sungur Savran, der. Çağlar Keyder, Metis Yayınları, İstanbul, 2000, s. 57. 
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sahne olmaktadır. Nora’nın ifadesiyle; “Eskiden mekân ekseni üzerinde masumca sergilenen şey 
şimdi zaman ekseni üzerinde kavranmaktadır. Artık taşlar ve duvarlar uyanmış, sitler canlanmış, 
manzaralar yeniden canlılık kazanmıştır. Örtük olan artık açık olanı çağırır, özel kamusal olma 
eğilimindedir, kutsallık laikleşir, yerel ulusal kayda geçirilmeyi talep eder.”88 Yerel, toplumun 
kültürel dinamiklerini ifade ederken küresel farklı toplumların kültürel dinamiklerinin yerelle 
etkileşimini ifade eder. Bu etkileşimin yansıma alanlarından biri de bu anlamda restore edilen 
mekânlardır. Eskiyen ve artık kullanılmayan yapıların restorasyonları, toplumsal hafıza 
niteliğinde olmalarından hareketle nostaljik gerekçelerle de yapılmaktadır. Mills’e göre, kentin 
betonlaşması ve grileşmesi, geçmiş romantik zamanın yeşil tepelerine ve ağaçlı sokaklarına 
duyulan özlemi besliyor; bu öğeler ise, hem mahallelerin soylulaştırılması, hem de, kentin 
sakinlerine artık maziye karışmış, daha iyi günlük hayatı çağrıştıran, tarihi eserlerin korunması 
için yapılan özel yatırımların gerçekleştiği çerçeveyi oluşturuyor.89 

Tarihi yapıların restorasyonları toplumların geçmişi hatırlama ve unutma biçimleriyle 
yakından ilişkilidir. Diğer bir ifadeyle belleğin hatırlama ya da unutma süreç ve işlevlerini makro 
ölçekte yapıların restorasyonlarında görmek mümkündür. Bellek, doğası gereği geçmişi günün 
gereklilikleri ve beklentilerine göre hatırlarken toplumlar da belleği niteliğinde olan yapılarını 
geleceğe yönelik amaç ve beklentileri bağlamında ele alırlar. Bu bağlamda geçmişe ait kimi 
yapılar restorasyon hareketleri ile bugüne taşınırken kimi yapılar ise bilinçli bir şekilde ya yıkılır 
ya da kaderine terk edilir. Hangi yapıların yıkılacağı ve hangi yapıların yenileneceği ise 
yönetimlere göre farklılık arz eder. Buradan hareketle toplulukların hatırlama ve unutma 
süreçlerinin yönetimlerden bağımsız olmadığını söylemek mümkündür. Yine bu açıdan 
denilebilir ki, toplumsal hafıza ve kültürel miras niteliğinde olan her türlü tarihi yapının güncel 
durumu ve kullanımı, yapılar yoluyla gerçekleşen hatırlama ve unutma süreçlerinin sadece 
ekonomik, kültürel değil aynı zamanda siyasal bağlamlarını da içerir. 

2. Bellek Tartışmaları Bağlamında Türkiye’de Restorasyon Uygulamaları 

Türkiye’deki restorasyon uygulamaları, kentlere yapılan yatırımların artmasına bağlı 
olarak kentsel yenileme hareketleri ile birlikte 2000’li yıllardan sonra önemli hale gelmiş ve 
giderek hız kazanmıştır. Genellikle kültürel mirası koruma ve tarihi mirasa sahiplik söylemleri 
ile yapılan restorasyon uygulamalarının, mülk sahipleri ve yerel yönetimlerin öncelerde zorunlu 
fakat giderek gönüllü hale gelen işbirliği ile gerçekleştirildiği görülmektedir. “Operasyonu 
yürüten büyük özel grupların ve “kurumsal” aktörlerin dışında, küçük yatırımcıların da piyasaya 
angaje olmuş durumda olduğunu” ifade eden Perouse’e göre, “dün yoksul evlerini kaçak 
göçmenlere kiralayanlar, bugün strateji değiştirerek mülklerini restore etmeye ve sunulan 
kolaylıklardan yararlanmaya başlamışlardır.”90 Bugün pek çok kent çalışmasında restorasyon 
uygulamalarına yönelik eleştiriler yapılmaktadır. Bu eleştiriler restorasyon uygulamalarının 
gerçekleştiği düzlem ve parametreler açısından büyük önem taşımaktadır. Zira tarihi yapıların 
restorasyonları kentsel yenileme projelerinin bir parçası olarak ilerlemekte, sorunlu kentsel 
yenileme yaklaşımları tarihi bölgeleri ve yapıları da etkilemektedir.  

                                                 
88 Pierre Nora, Hafıza Mekânları, Çev. Mehmet Emin Özcan, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, s. 

258. 
89 Amy Mills, “İlya’nın Bostanını Korumak: Kuzguncuk’ta Bir Mahalle ‘Landscape’i Özlemini 

Gerçekleştirmek”, İstanbul’da Soylulaştırma: Eski Kentin Yeni Sahipleri, Der. Tolga İslam ve David Behar, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, s. 88. 

90 Jean-François Perouse, İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 297. 
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Toplumsal bellek niteliğinde olan alan ve yapıların yenilenmesine yönelik yapılan 
tartışmalar iki başlık altında toplanabilir. Bu tartışmalar çoğunlukla ya yapıların onarımına 
yönelik ya da onarıldıktan sonra kullanımına yöneliktir. Yapıların onarımı üzerine yapılan 
tartışmalarda yapıların hak ettiği şekilde restore edilememesi, restorasyonların kültürel 
kaygılardan ziyade turizm gibi ekonomik kaygılarla yapılması ve bu gibi uygulamalarla yapılara 
daha çok zarar verildiği yönünde eleştiriler öne çıkmaktadır. Bu anlamda restorasyon 
uygulamalarının her ne kadar “muhafaza” amaçlı yapıldığı iddia edilse de, niteliksiz malzemeyle 
yapılan restorasyonların yapılara daha çok zarar verdiği diğer bir ifadeyle restorasyonların 
niteliksiz malzemeyle yapılması durumunda her yenileme hamlesinin yapının karakteristik 
özelliklerinin biraz daha kaybedilmesine neden olduğu görülmektedir. Perouse’nin ifadesiyle, 
“bürokratik ihmaller, yetersiz bütçeler, kötüye kullanmalar ve benzeri eylemlere karşı gösterilen 
tolerans, kötü niyetli el koymalar da yıkımlardan çok daha fazla zarara yol açmaktadır.”91 Yine 
tescilli yapıların restorasyonlarının kurumlar tarafından yapılmasını bekleme sürecinde yapıların 
kendi haline bırakılması da zarar verici durumlardan bir diğeridir. 

Yapıların restore edildikten sonra popüler etkinliklerle doldurulması ise restorasyon 
uygulamalarının onarıldıktan sonra kullanımına yönelik tartışmaları oluşturmaktadır. Zira 
geçmişin deneyimlendiği, yüzeysel bir tecrübe alanı olarak yeniden formüle edilen bu mekânlarda 
geçmişin bir nevi atıllaşması söz konusudur. Geçmişi atıllaştıran tüm girişimler ise temelde 
kentlerin kültürel birikimlerinin piyasa ekonomilerine uydurulması suretiyle zarar görmesine 
neden olmaktadır. Bir yeri tanıyıp bilme ile kısa süreli tecrübe etme arasındaki farka işaret eden 
Urry’nin ifadeleriyle özetlerdek, “bu tür endüstriyel miras yerlerine ilişkin olarak tarih 
temsiliyetinin sorunsal yönü; ziyaretçilere yapıları da içerecek şekilde yapay-olgular (artefact) 
düzeni sunma ve ardından ziyaretçileri bu yapay-olgular etrafında oluşacak yaşam örüntülerini 
tahayyül etmeye yüreklendirme nedeniyle miras tarihinin çarpıtılmasıdır.”92  
 
Sonuç 

Tarihi mirasa sahip çıkma söylemleriyle yapılan restorasyonların, kaynağını büyük ölçüde 
ekonomiden aldığı söylenebilir. Fakat eski yapıların restorasyonlarında öncelik turizm gibi 
ekonomik gerekçeler olduğunda söz konusu yapıların kullanımı da turizm ile sınırlanmaktadır. 
Rant ekonomisi ile korunacak değil yatırım yapılacak alan olarak görülen bu yerler, turizme 
yönelik restore edildiğinde, yerli insanın ilgisini çekmediğini belirten Perouse’ye göre de 
uluslararası turizmin odağa yerleştirilmesinin sonucu olarak gençlerin ve ailelerin mütevazı 
turistik gezileri, tüketim yönü daha zayıf olan turizm faaliyetleri vb. birçok başka turizm formu 
gölgede kalmaktadır.93 Kısaca turizm odaklı restorasyon uygulamaları sonucunda toplumun belli 
kesimleri ile söz konusu yerler arasında bir mesafe oluşmakta, turizm amacıyla yapılan 
yenilemeler sonucu karşımıza, “uluslararası fakat erişime sınırlı bir kent”94 çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, restore edilen mekânların ticari amaçlarla kullanımı, yapılan yenilemelerin mirasa 
sahipliğin ötesinde farklı amaçları olduğunu göstermektedir. Akılcı ve büyüme ilkelerine göre 
düzenlenen mekânlar Öztürk’e göre, “asıl işlevlerinden uzaklaşan bir mekânsal organizasyona 
tabi tutulurlar.”95 Bu açıdan tarihi ve kültürel değerleri koruma amacı dışında restore edilen, 
tarihsel bağlamından uzaklaştırılmış hiçbir tarihi yapıtın özellikle geçmişle bağ kurma, hatırlatma, 

                                                 
91 Perouse, a.g.e., s. 323. 
92 John Urry, Mekânları Tüketmek, Çev. Rahmi Öğdül, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 220. 
93 Perouse, a.g.e., s. 373. 
94 Perouse, a.g.e., s. 392. 
95 Serdar Öztürk, Mekân ve İktidar: Filmlerle İletişim Mekânlarının Altpolitikası, Phoenix Yayınevi, 

İstanbul, 2012, s. 37. 
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toplumsal kimliğin ve hafızanın korunması ya da geleceğe yön tayin etme gibi asıl işlevlerini tam 
olarak yerine getiremeyeceğini vurgulamak yerinde olacaktır. 
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 ÖZET 

Günümüzde kullanımı oldukça yaygınlaşan güneş panelleri, yenilenebilir enerji alanında oldukça 
önemli bir konuma sahiptir. Ülkemizin (özellikle güneydoğu Anadolu bölgesinin) güneş potansiyeli PV 
(photovoltaik) sistemlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.  Bu proje çalışmasında, 250 Watt 
gücünde bir güneş panelini arkadan su filmi ile uygun aralıklarla soğutarak, verimlilik artışının incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Uygun aralıklarla soğutulacak olan güneş paneli sisteminden uygun algılayıcılar ve veri 
toplama kartı üzerinden güneş şiddeti, ortalama panel yüzey sıcaklığı, yük akımı ve yük gerilim gerçek 
zamanlı olarak ölçülüp kaydedilecektir. Elde edilen ölçüm verileri kullanılarak, soğutulmuş sistemin 
verimliliğinin sıcaklık ile ilişkisi ve elektrik üretimi verimliliği incelenecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Fotovoltaik Piller, Güneş panelleri, Yenilenebilir Enerji. 

 
INCREASE THE EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC PANELS WITH 

REAR WATER COOLING 
 

 ABSTRACT 

Today, increasing the use of solar panels has a very important role in there newable energy sector. 
Given the potential of our country solar PV (photovoltaic) has demonstrate donce again the importance of 
thesystem. Inthis project, therewill be twowives in the same power system to be established. One of these 
systems will operate at normal ambient temperature, theother system (cooled with water) will operate the 
various suitable temperatures. Measure ments will be made based on observations at specific time intervals. 

 
Keywords: Energy efficiency, Photovoltaic cells, Solar panels, Renewable Energy 

1 GİRİŞ 

Son yıllarda, yenilenebilir enerji birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Fotovoltaik (PV) 
piller en popüler yenilenebilir enerji ürünlerindendir. Fotovoltaik piller, güneş ışınımını (radyasyon) ev 
cihazlarının beslemesi için kullanılabilen elektrik enerjisine dönüştürür. Tablo 1 den görüldüğü gibi 
Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemizde güneşlenme sürelerinin oldukça yüksek 
olduğunu söyleyebiliriz [1]. Tablo 2 de ise Siirt Merkez ili civarında 1954-2013 yılları arasında aylara göre 
ortalama güneşlenme süreleri verilmiştir [2]. Tablodan, yaz aylarında en yüksek düzeyde olmak üzere yılın 
her ayında güneşlenme süresinin var olduğu görülmektedir. Söz konusu güneşlenme süreleri boyunca 
güneş panelleri ile elektrik enerjisi elde etmek için güneş santralleri kurulumu çalışmaları devam 
etmektedir. 
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Tablo 1. Türkiye'nin yıllık toplam Güneş Enerjisi dağılımı 
 

 
Bölge 

Toplam Güneş 
Enerjisi Güneşlenme  

  
  (kwh/m²) Süresi (Saat /yıl)  
 Güneydoğu Anadolu 1460 2993  
 Akdeniz 1390 2956  
 Doğu Anadolu 1365 2664  
 İç Anadolu 1314 2628  
 Ege 1304 2738  
 Marmara 1168 2409  
 Karadeniz 1120 1971  

 
Tablo 2. Siirt İli yıllık (1954-2013)  ortalama güneşlenme süreleri 

 

 
 
Ne yazıkki, PV pillerin çalışması esnasında, güneş ışınımının sadece yaklaşık %15 civarını elektrik 

enerjisine, geri kalanını ise ısı enerjisine dönüşmektedir. PV pillerinin oluşturduğu PV panellerin  çalışma 
yüzeyine etki eden en önemli engel ise, yüksek çevre sıcaklığı ve aşırı güneş radyasyonunun sebep olduğu 
ağırı ısınmadır. Aşırı ısınma PV  pillerin verimliliğini azaltmaktadır [3].  Şekil 1 de PV module ilişkin ideal  
I-V ve Güç karakterisiği verilmiştir.  Sözkonusu I-V ve güç karakteristiği güneş ışınımı (E) ve modül 
sıcaklığı (T) sabit iken PV nin çıkış akımı ve elektriksel çıkış gücü (P) ile çıkış voltajı (V) arasındaki 
ilişkidir. Eğer sabit tutulan bu iki parametteden (E ve T) biri değişirse P-I karakteristiği de değişir. [3]. 

Güneş ışınımının çok az değiştiğini varsayarsak, şekil 2’den açıkça görüldüğü gibi [4], Güneydoğu 
Anadolu bölgesi için söz konusu yüksek ortam sıcaklığı nedeniyle güneş panellerinin verimliliğinin 
sıcaklıkla değişimi Nisan-Ekim aylarında  diğer bölgelere göre daha fazla olmaktadır. Nitekim Güneydoğu 
Anadolu bölgesi ortam sıcaklığının 30 derece civarında olması durumunda güneş panelinin verimliliğinin 
yaklaşık %13 oranında azaldığı görülmüştür [4]. Uygulamada genellikle  PV modüllerin  uygun düşük 
sıcaklıkta çalışmasını sağlamak için hava soğutma, su soğutma gibi teknikler kullanılır.  Verimli ve 
ekonomik hibrit ( PV/T) sistemlere ilişkin literatürde birçok çalışma yapılmıştır[5-6]. Bazen PV 
modüllerden elde edilen termal enerji su ve hava soğutma gibi düşük sıcaklık uygulamalarında 
kullanılabilmektedir. Birçok çalışmada  ilgi  PV panellerinin konfigürasyonunun değiştirilmesine 
odaklanmıştır. 

 
                   
                          Şekil 2. Bölgelerin aylara göre panel verimliliklerinin karşılaştırılması. 

 

Aylar O Ş M N M H T A E E K A
Ortalama güneşlenme

süresi (saat)
12,3 11,4 10,1 7,2 5,2 3,43,4 4,2 5,3 6,4 9,1 11,6
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Panellerin konfigürasyonunu değiştirerek, sistemin performansı değişimi incelenebilir. Su ile 
soğutmanın amaçlandığı [3] çalışmasında minimum su miktarı ve soğutma enerjisi kullanarak  güneş pilleri 
üzerindeki aşırı ısınma sorununu çözmek için su tabanlı bir soğutma Sistemi gerçekleştirilmiştir.  

Özellikle yüksek ortam sıcaklığına sahip olan bölgelerde güneş panellerinden yüksek verim elde 
edebilmek için soğutma kaçınılmazdır. Ne yazık ki özellikle ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
yaz aylarında dış ortam sıcaklığı oldukça yüksek olmaktadır. Nitekim Tablo 3’den  [2], özellikle ortalama 
güneşlenme süresinin oldukça yüksek olduğu yaz aylarında,  ortam sıcaklığının ortalama değerlerinin de 
yüksek olduğu görülmektedir. 
 
                    Tablo 3. Siirt İli Uzun yıllık (1970-2013) sıcaklık değerleri ortalaması [2]. 

 
Aylar O Ş M N M H T A E E K A Ort 
Ort. 6,7 8,8 13,8 19,3 25,3 32,3 37,2 37,0 32,4 24,7 15,4 8,7 21,80 Max.Sıc. 

Ort.Min. -
0,5 0,6 4,5 9,3 13,7 19,2 23,5 23,2 18,9 12,9 6,3 1,6 11,10 Sıc. 

Ort.Sıc. 3 4,2 8,6 13,9 19,4 26,0 30,5 30,0 25,1 18,1 10,2 4,7 16,10 

Min.Sıc. -
11 -9,5 -7,2 -3,8 2,0 5,4 13,7 19,7 8,5 3,8 -4,3 -

11,7 -3,50 

Max.Sıc. 15 17,3 28,5 32,9 36,1 40,2 44,0 43,4 39,5 33,6 48,6 24,3 33,60 

 

2 MATERYAL VE METOD 

Soğutma sıvısı olarak suyunun kullanıldığı deneyde, deneyler 250 W’lık güneş paneli üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Soğutma sistemine ilişkin deney düzeneğinin sistematik diyagramı şekil 2.1’de 
verilmiştir.  Soğutma sistemi düzeneği aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 

 
- Güneş paneli (250 W Polikristal) 
- Su pompası 
- Akış sensörü 
- Akım Sensörü 
- Radyasyon ölçüm cihazı 
- 8 Kanallı very toplayıcı (Data Logger) 
- Mekanik taşıyıcı 
- Panelin arka yüzeyi için polikarbon yalıtlan tabaka ve montaj sistemi 
- Soğutma suyu tesisatı 
 
Güneş panelinin ön yüzeyine uygun konumlarda yapıştırılacak olan 5 adet T tipi termo eleman ile 

panelin ön yüzeyinin sıcaklıkları ölçülerek veri toplayıcı (Data Logger) ile gerçek zamanda eşzamanlı 
olarak ölçülüp cihaza kaydedilecektir. Güneşin radyasyon düzeyi ise uygun bir radyasyon ölçüm cihazı 
tarafından ölçülecektir. Akış ölçer cihazları ile arzulanan soğutma suyu debisi sağlanacaktır. Soğutma suyu 
debisini değiştirerek panel düzey sıcaklığı istenen düzeyde tutulacaktır. Polikarbon yalıtkan malzeme 
panelin arka yüzeyine köşebentler ile entegre edilerek, panelin arka yüzeyi boyunca su filmi ile 
soğutulması sağlanacaktır. 
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Şekil 2.1. Soğutma sistemi deney düzeneğinin sistematik diyagramı 

 
Prensip şeması şekil 2.1' de verilmiş olan deney düzeneği gerçekleştirilmiştir. Güneşin radyasyon 

düzeyini gerçek zamanda ölçmek için ise uygun özelliklere sahip olan bir radyasyon ölçüm cihazı 
kullanılmıştır. Panel soğutması için gerekli olan su, akış hızının sabit olduğu varsayılan şebeke suyundan 
temin edilmiştir. Deney düzeneğinin kurulduğu üniversite kampüsündeki şebeke suyunun sıcaklık düzeyi 
yaklaşık olarak 30 derece civarında ölçülmüştür. Şebeke borusuna bağlanan ayarlı bir vana ile 
ayarlanabilen soğutma suyunun debisinin ölçümü için, 15 Litre/dk'lık pals çıkışlı akış ölçüm sensörü 
kullanılmıştır.  

3 DENEYSEL SONUÇLAR 

1 Ağustos günü güneşli bir günde Şekil 2.1‘deki deney düzeneği için bir çalışma yapılmıştır. Yük 
direnci Ry=3.89 Ω seçilerek, ortam sıcaklığı çalışma için 44,31°C, radyasyon düzeyinin yaklaşık olarak 
E=822 W/m2, soğutma suyunun akış hızı ise 0,5 Litre/dakika (136 Hz ) frekans değerleri için güneş paneli 
20 dakika süre ile panelin arka yüzeyi su ile homojen bir şekilde soğutuldu. Soğutma işlemi öncesi ortalama 
panel ön yüzey sıcaklıkları yapılan deney için 47,94 °C. Arkadan soğutma sistemi kullanılarak panel ön 
yüzey sıcaklığı yapılan deneyde 34,24 °C’ye kadar soğutuldu. Söz konusu soğutma süresi boyunca birer 
dakikalık aralıklarla elde edilen ölçüm değerleri Tablo 3.1’de verilmiştir. Tablodaki ölçüm verilerine 
ilişkin panel gücünün sıcaklıkla değişimi ise şekil 3.1’de verilmiştir. 
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                                       Tablo 3.1 Soğutulmuş PV için alınan ölçüm sonuçları 

 
                     Ölçüm Sonuçları 01.08.2017 Tarihinde alınmıştır 

Gerçek Cold Gerilim Akım Güç ( Watt) 
Ort. 

Sıcaklık 
     

Saat : Junction V A P °C      

09:40 44,31 19,50 4,774 93,10 47,94      

09:41 44,31 19,51 4,794 93,52 47,69      

09:42 44,31 19,53 4,807 93,85 47,44      

09:43 44,28 19,46 4,816 93,74 46,94      

09:44 44,28 19,45 4,826 93,87 46,69      

09:45 44,28 19,43 4,836 93,96 46,45      

09:46 44,27 19,42 4,843 94,04 45,70      

09:47 44,27 19,33 4,881 94,33 45,45      

09:48 44,26 19,49 4,925 96,00 45,95      

09:49 44,22 19,65 5,013 98,49 43,53      

09:50 44,21 19,63 5,072 99,54 42,67      

09:51 44,12 19,76 5,092 100,63 39,98      

09:52 44,12 19,94 5,121 102,11 39,73      

09:53 44,11 19,91 5,150 102,57 37,72      

09:54 44,11 19,93 5,160 102,85 37,47      

09:55 44,11 19,87 5,179 102,92 37,22      

09:56 44,11 19,84 5,198 103,10 36,52      

09:57 44,10 19,94 5,213 103,95 36,24      

09:58 44,10 19,89 5,226 103,96 36,11      

09:59 44,10 19,81 5,237 103,72 34,24      

10:00 44,10 19,67 5,244 103,16 34,50      

10:01 44,10 19,38 5,249 101,74 34,58      

10:02 44,10 19,21 5,251 100,86 34,81      

10:03 44,09 19,01 5,250 99,78 36,11      

10:04 44,09 18,82 5,246 98,74 36,24      

10:05 44,09 18,37 5,240 96,26 36,52      

10:06 44,12 18,08 5,231 94,60 37,22      

10:07 44,12 17,89 5,219 93,35 37,47      

10:08 44,12 17,76 5,205 92,44 37,72      

10:09 44,12 17,72 5,188 91,92 39,73      

10:10 44,12 17,71 5,167 91,52 39,98      

10:11 44,11 17,76 5,145 91,38 40,23      

10:12 44,11 17,84 5,119 91,34 40,97      

10:13 44,10 17,94 5,091 91,31 43,00      
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          Tablo 3.1’den ve Şekil 3.1’deki eğriden; ortalama panel ön yüzeyi sıcaklığı 47,94 °C iken Ry=3.89 
Ω yük direncinin panelden 93,1 W olduğu görülmektedir. Panelin yüzeyinin arkadan su soğutma yöntemi 
ile panel ön yüzeyi sıcaklığı 34,24 °C, panelden çekilen güç ise 103,72 W olarak ölçülmüştür.  Güç değişim 
eğrilerinden 10,62 W'lık bir güç artışı sağlanmış olduğu görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.1 Panel gücünün sıcaklıkla değişimi 
 
Tablo 3.1’den arkadan soğutma ile panel ön yüzey sıcaklığı 20 dakikada 47,94 °C den 34,50 °C ye 

düşürülmüştür. Soğutma sistemi devre dışı bırakıldığında ise panel ön yüzey sıcaklığı güneş ışınları ile 13 
dakikada 43 °C' düzeyine çıkmıştır.  

 
           Deneysel çalışma sonucunda panellerin ön yüzey soğuma hızı ;    
   
                                       ∆T=(47,94-34,5)/1200=0.0121[°C/sn] 
             Isınma hızı ise;  
                                 
                                 ∆T=(43-34,5)/780=0.010[°C/sn] olarak elde edilir. 

4        SONUÇLAR 

Bu tez çalışmasında 250 W'lık bir PV panelin verimliliğinin sıcaklıkla değişimi incelenmiştir. Elde 
edilen deneysel sonuçlardan güneş panellerinin verimliliğinin arkadan su ile soğutularak arttırılabileceği 
gösterilmiştir. Ayrıca ortam sıcaklığı ve güneş enerjisi düzeyi azaldıkça elde edilen verimlilik düzeyinin 
de azaldığı görülmüştür. Deneysel sonuçlardan kullanılan panelin soğuma ve ısınma katsayıları 
hesaplanmıştır. Böylece sadece bir zamanlayıcı ile fasılalı soğutma sistemi kurabilir.  
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 ÖZET 

Bu çalışmada; güneşlenme süresinin ve güneş şiddetinin dünya standartlarına göre oldukça yüksek 
olduğu Siirt yöresinde tek eksenli güneş takip sisteminin sabit sistemlere göre verimlilik artışı 
incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda biri hareketli, diğeri sabit olmak üzere iki adet 250 Watt’lık güneş 
paneli kullanılmıştır. Hareketli güneş paneli için, paneli güneşin doğuşundan batışına kadar dik konumda 
izleyecek olan bir izleme sistemi kullanılmıştır. Sabit panel ise mekanik bir düzenek üzerinde uygun açıda 
yerleştirilmiştir. Eşdeğer omik yüklerin bağlandığı sabit ve hareketli panellerin yük akımı ve panel 
gerilimi, gerçek zamanlı akım ve gerilim ölçme ve kaydetme özelliğine sahip olan iki adet ölçüm cihazı 
ile gün boyunca beşer dakikalık aralıklarla kaydedilmiştir. Kaydedilen bu veriler kullanılarak sabit ve 
hareketli panelin üretmiş olduğu gücün gün boyunca değişimine elde edilen toplam enerji miktarları 
hesaplanmıştır. Farklı çalışma koşullarında elde edilen deneysel sonuçlardan, hareketli panelden sabit 
panele göre %30-35 arası bir verim artışı sağlandığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Fotovoltaik (PV), Fotovoltaik Piller, Güneş İzleme Sistemi 

 ABSTRACT 

        In this study, the efficiency of the single-axis solar tracking system and the fixed system has been 
investigated for the region of Siirt where the sunshine and the intensity of the sun is very high according 
to the world standards. In these experimental studies, we have used two 250 Watt solar panels that one is 
a fixed system and the other is a tracker system. A tracking system is designed to make sunbeams 
perpendicular to the panel from sunrise to sunset. On the other hand, the fixed panel is placed at a suitable 
tilt angle. Current and voltage of fixed and tracking system which has same ohmic load is measured 
simultaneously with five-minute intervals throughout the day with data logger. Using this measurement 
data, the total energy values of fixed and tracking panels were calculated during the day. According to the 
experimental results obtained from varying working conditions, it is observed that the moving systems 
operate % 30-35 more efficiently than fixed systems. 

Keywords: Energy efficiency, Photovoltaic, Photovoltaic sells, Sun Tracking System 
 

1 GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji kaynakları birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Fotovoltaik (PV) piller 
en popüler yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Fotovoltaik piller, güneş ışınımını (radyasyon) elektrik 
enerjisine dönüştürür. Güneydoğu anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemizde güneşlenme sürelerinin 
oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz [1]. 

Güneş enerjisi gelecek yıllar için ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerli enerji 
kullanımının yaygınlaşması açısından önemli bir alternatif enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Güneş enerjisinin alternatif bir enerji kaynağı olarak çekiciliğinin artmasındaki diğer faktörler güneş 
pillerinin yüksek güvenilirliği, kararlı performans artısı, üretim masraflarının azaltılması ve diğer bir husus 
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olarak güneş pillerinin yakıt giderine sahip olmamasıdır[2].  Bu açıdan bazı teknolojik ve ekonomik 
zorlukların aşılması halinde özellikle ülkemizde güneş enerjisini daha da cazip hale getirecektir. 

 Son yıllarda güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu sistemlerdeki verimliliğe de 
büyük önem taşımaktadır. Güneş enerji sistemleri'nde verimliliği %40'a kadar artırabilmeyi sağlayan güneş 
takip (solar tracker - güneş izleyici) sistemlerine oldukça önem kazanmaktadır[3]. 
 
Güneş enerji sistemlerinde düşük verimliliğin belli başlı nedenleri şu şekildedir: 
► Güneş ve Dünya'nın hareketinden dolayı güneş enerjisinden sürekli faydalanamama 
► Fotovoltaik hücrelerin maksimum verimi güneş ışınları dik geldiği zaman vermeleri 
► Kötü hava koşullarında istenilen ışınım miktarının alınamaması 
► Yüksek güçler elde etmek için geniş yüzey alanı ihtiyacı nedeniyle maliyetin yükselmesi 

 
 

 
 

Şekil 1. Panellerin, güneşin konumuna göre konumlanması[4] 
 
Tüm bu olumsuz etkilerden dolayı güneş enerjisinden tam olarak faydalanılamamaktadır. Bu 

nedenle verim arttırma çalışmaları söz konusudur. Bunlardan en önemlisi güneş enerji panellerinin güneş 
ışınlarını dik bir açı ile alabilmeleri için hareketli olarak tasarlamak ve güneşin hareketi boyunca takip 
ettirmektir[3]. 

 

2 TEK EKSENLİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ 

1. Deney Düzeneğinin Kurulması 

Amaçlanan güneş takip sistemlerinde panel sadece tek eksende hareket etmektedir. Siirt ili 
koordinatları göz önünde bulundurularak sabit panel enine ekseni boyunca 30o’ lik açıyla kuzey-güney 
doğrultusunda yerleştirilmiştir. Hareketli panel ise doğu-batı yönünde boyuna ekseni boyunca hareket 
etmektedir.  Deneyde kullanılan panelin şematik gösterimi aşağıdaki şekil 2.1 (a) ve (b)’ de verilmiştir. 
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                        a)Hareketli panel                                                                            b) Sabit panel 

         Şekil 2.1. Panellerin şematik gösterimi 
 

2. Güneş Panelinin P-V Karakteristiğinin Elde Edilmesi 

         Bu çalışmada; öncelikle deneylerde kullanılacak olan 250 W’ lık güneş panellerinin P-V 
karakteristiği elde etmek için, şematik gösterimi şekil 2.2’ de verilmiş olan deney düzeneği kurulmuştur. 
Kurulan deney düzeneğinde 822 Watt/m2 radyasyon düzeyi ve 45℃ ortalama sıcaklığı için, 100 W'lık 
ayarlı reostanın direnci sıfır değerinden başlayarak 10,88 Ω değerine kadar kademeli olarak arttırılmıştır. 
Her direnç artım değeri için ölçülen yük akımı ve yük gerilim değerleri tablo 2.1’ de verilmiştir. Tablodaki 
ölçüm değerlerinden Ry=3.89 Ω için panelden maksimum güç çekildiği görülmektedir. Tablodaki ölçüm 
değerleri kullanılarak deneyde kullanılan panele ilişkin P-V karakteristik eğrisi şekil 2.3’ te verilmiştir. 
 

Tablo 2.1. Deneyde kullanılan güneş panelinin yük direncinin değişimine akım, gerilim ve güç 
değerleri 

Ayarlı Dirence Göre Maksimum Gücün İzlendiği Nokta 

Ölçüm I (Akım) V(Gerilim) P (Güç) R(Direnç) 
1 7,67 2,309 17,71 0,00 
2 7,66 14,65 112,22 1,91 
3 7,46 22,77 169,86 3,05 
4 6,71 26,09 175,06 3,89 
5 4,84 28,80 139,39 5,95 
6 4,39 29,18 128,10 6,65 
7 3,74 29,78 111,38 7,96 
8 3,46 29,97 103,70 8,66 
9 3,36 30,05 100,97 8,94 

10 3,23 30,13 97,32 9,33 
11 3,00 30,31 90,93 10,10 
12 2,80 30,45 85,26 10,88 

 

 
Şekil 2.2. Panelin P-V karakteristiğine ilişkin deney düzeneği 
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Şekil 2.3. Panele ilişkin P-V karakteristik eğrisi 

 
 
3. Sabit ve Hareketli Panellere İlişkin Deney Düzenekleri 

Deneysel çalışmasında; amaçlanan deneysel ölçümleri elde edebilmek için Siirt Üniversitesi Kezer 
Yerleşkesinde, tek eksen hareketli güneş takip sistemli 250 W’ lık güneş paneli ile eşdeğer güçte sabit 
panel sistemi deneysel olarak kurulmuştur. Her iki güneş paneline eşdeğer 3,89 Ω’ luk omik yükler 
bağlanarak 2 farklı günde gün boyunca deney yapılmıştır. Panellere bağlanan akım ve gerilim sensörleri 
üzerinden güç ölçüm (power meter) cihazı aracılığıyla 5 dakika aralıklarla gün boyunca veriler okunup, 
bilgisayar ortamına uygun bir ara yüz programı ile kaydedilmiştir. Her iki panelden gün boyunca 5 
dakikalık aralıklarla ölçülen voltaj ve akım değerleri kullanılarak, hareketli panelin sabit panele göre 
verimlilik artışı incelenmiştir. Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde kurulan sitemin şematik gösterimi ve 
fotoğrafı şekil 2.4’ te verilmiştir. 

 
Şekil 5.7. Deney düzeneğinin şematik gösterimi ve genel fotoğrafı 

3 DENEYSEL SONUÇLAR 

1. Sabit ve Hareketli Panele İlişkin Deneysel sonuçlar 

04 Ağustos 2017 tarihinde açık ve güneşli bir günde yapmış olduğumuz deneyde sabit ve hareketli 
panelden saat 9:40’ tan akşam 18:00’ e kadar 5 dakika aralıklarla elde edilen ölçüm ve hesaplanan ani güç 
verileri elde edilmiştir. Ölçüm değerleri kullanılarak sabit ve hareketli panele ilişkin güç (p) eğrisi şekil 
3.1’ de verilmiştir. 
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05 Ağustos 2017 tarihinde açık ve güneşli bir günde yapmış olduğumuz deneyde sabit ve hareketli 
panelden saat 8:40’ tan akşam 18:00’ e kadar 5 dakika aralıklarla elde edilen ölçüm ve hesaplanan ani güç 
verileri elde edilmiştir. Ölçüm değerleri kullanılarak sabit ve hareketli panelin  ilişkin güç (p) eğrisi şekil 
3.2’ de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.1. 4 Ağustos günü için elde edilen hareketli ve sabit panelin güç değişim eğrileri 

(ps: Sabit panel gücü, ph: Hareketli panel gücü) 
 

 
             Şekil 3.2. 5 Ağustos günü için elde edilen hareketli ve sabit panelin güç değişim eğrileri 

(ps: Sabit panel gücü, ph: Hareketli panel gücü) 
 

4 Ağustos 2017 ve 5 Ağustos 2017 tarihlerine ilişkin şekil 3.1 ve şekil 3.2’ deki sabit ve haraketli 
panele ilişkin güç eğrilerinin altındaki alanları ayrı ayrı hesaplayarak her bir panelin gün boyunca 3,89 Ω’ 
luk yük dirençleri üzerinde harcadıkları enerji miktarlarını hesaplayabiliriz. Söz konusu eğrilerin elde 
edilen ölçüm değerleri kullanılarak dikdörtgen veya yamuk kuralı ile sayısal integrasyon işlemi ile 
gerçekleştirilebilir. Daha küçük hata ile sayısal integrasyon için öngörülen yamuk kuralı ile integral alma 
işlemi yapılarak hareketli ve sabit panele ilişkin verim hesaplanması yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar 
sonucunda gün boyunca Şekil 3.1 için hareketli panelin sabit panele gore %33 şekil 3.2 için ise hareketli 
panelin sabit panele gore %35’ lik enerji artışı elde edilmiştir. 

4 SONUÇ 

Bu çalışmada; tek eksenli güneş takip sistemli 250 W’ lık güneş paneli ile aynı güçte sabit olarak en 
uygun biçimde konumlanmış eşdeğer güneş paneli deneysel olarak kurulmuştur. Her iki güneş paneline 
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omik yük bağlanarak gün boyunca ölçümler yapılmıştır. Her iki panelden gün boyunca elde edilecek olan 
ani güç değişimi ölçülerek, hareketli panelin sabit panele göre verimlilik artışı incelenmiştir. Deneysel 
işlemlerimiz sonucunda iki farklı gün boyunca sabit ve hareketli panel için elde ettiğimiz akım, gerilim ve 
güç değerlerini kullanarak hareketli panelin sabit panele göre verimlilik artışı incelenmiştir. Elde edilen 
deneysel verilerden hareketli panelin sabit panele göre yaklaşık %30-35 arasında daha verimli olduğu 
görülmüştür. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde önem arz eden tarımsal sulamada kullanılan güneş 
panellerinin güneş izleme sistemi yapılması durumunda önemli ölçüde verimlilik artışı sağlanacaktır. 
Böylece önemli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin daha verimli kullanılması sonucu ülke 
ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 

5 TEŞEKKÜR  

Bu çalışma; Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2017- 
SİÜFEB-35 Nolu proje ile desteklenmiştir. Bundan dolayı Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 
Araştırma Projeleri (BAP) birimine teşekkür ederiz. 
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NİKOLAY ALKESANDROVİCH BERDYAEV 
FELSEFESİNDE RUH VE HAKİKAT PROBLEMİNİN 

TEMELLERİ 
 

Yrd. Doç. Dr. Kasım MÜMİNOĞLU k.mominov@alparslan.edu.tr  
Muş Alparslan Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 

 
ÖZET 
 

Hakikat probleminin köklerini Hint, Uzak Doğu ve Yunan düşüncelerine kadar götürmek mümkündür. 

Fakat problem ele alınışı bakımından kendine özgü karaktere sahiptir. İlk Hint ve Çin metinlerinde evrenin 

tek bir ana gerçekten yapıldığını ileri sürülürken, Yunan düşüncesinde doğa filozoflarında varlığın kökü 

olarak bir arkhe diye bir özdeğin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Chernus’un ifade ettiği gibi Platon’da 

hakikat olan bu ideler iken Aristoteles Platon’un fikrini kabul ederek fakat hakikat olan idelerin eşyada 

olduğuna dikkat çekmiştir. Ortaçağ felsefesinde ise hakikat problemi nominalistler ile realistler arasındaki 

tartışmalarda evrensel olanın hakikati üzerinde ilerlediği görünmektedir. Descartes’ten sonra klasik 

anlayışa geri dönüş bağlamında hakikat problemi ontolojik ve epistemolojik düzlemde (Berkeley, Hume) 

ele alınmıştır. Kant için hakikat problemi deneysel tecrübenin sınırlarının ötesine çıkmadır. Sentetik apriori 

yargılar nasıl mümkün olabilir? Bu sadece bilginin sorusu değil bu aynı zamanda hakikatin sorusudur. XX. 

yüzyıl felsefesinde hakikat problemi birçok yönelimde tartışılmıştır. Analitik gelenekte bu problem dil 

analizi bağlamında ele alındı. Dil hakikati anlamada bir araç olarak düşünüldü. Rus düşüncesine 

bakıldığında da hemen hemen ontolojik geleneğin temsilcilerini kendisinde barındırmaktadır. S. L. Frank, 

V. S. Solovyov (Platoncu ve Yeni Platoncu), V. İ.Lenin, G. V. Plehanov (materyalizm), F.A. Stepun (Yeni 

Kantçı), G. G. Shpet (fenomenoloji), L. Shestov (irrasyonalizm). N.A. Berdyaev ve S.L. Frank din 

felsefesinin Rusya’da kurucularıdır. Biz bu çalışmada N. A. Berdyaev’in bu probleme bakışını 

inceleyeceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Ruh, Hakikat, Berdyaev, Analitik felsefe, Özne, Kişilik 

THE BASIS OF THE PROBLEM OF SPIRIT AND TRUTH IN 
NICOLAI ALEXANDROVICH BERDYAEV’S PHILOSOPHY 

 

ABSTRACT 

It is possible to see that the roots of the problem of truth go back to Indian, Far East and Greek 

philosophies. However, the problem has a unique character to be discussed. In early Indian and Chinese 

texts, it was argued that the universe was created out of a single truth, in Greek philosophy, on the other 

hand, the philosophers of nature claimed arche to be the core of existence. As Chernus suggests, the truth 
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in Plato consists of the ideas while Aristotle emphasized that ideas, the truth, are place in things, yet 

accepting Plato’s opinion. In the medieval philosophy, it can be seen that the problem of truth used to be 

discussed in debates between nominalists and realists over the universal truth. Within the scope of returning 

to classical approach after Descartes, the problem of truth was addressed on the ontological and 

epistemological level (Berkeley, Hume). For Kant, the problem of truth is beyond the limits of the 

experiential experience. How can synthetic apriori judges be possible? This is not only the question of 

knowledge but also the question of truth. In the philosophy of the XX century, the problem of truth was 

discussed on many levels. In analytical tradition, this problem was addressed in the context of language 

analysis. Language was considered as a means of understanding the truth. The Russian philosophy also 

contains almost all of the representatives of the ontological tradition in its body as well S. L. Frank, V. S. 

Solovyov (Platonist and New Platonist), V. Lenin, G. V. Plekhanov (materialism), F.A. Stepun (New 

Kantian), G. G. Shpet (phenomenology), L. Shestov (irrationalism). N.A. Berdyaev and S.L. Frank are the 

founders of the religion philosophy in Russia. In this study we will examine the perspective of N. A. 

Berdyaev on this problem. 

 

Key Words: Spirit, Truth, Berdyaev, Analytic philosophy, Subject, Personality 

1. Berdyaev’in Hayatı ve Düşüncesi 

Berdyaev Kiev’de aristokrat bir asker aile çocuğu olarak dünyaya geldi. Erken yaşlarda babasının 

kütüphanesinde Hegel, Schopenhauer ve Kant okudu. İlk başta evde sonra Kiev askeri okulunda eğitim 

gördü. 6. sınıfa geldiğinde askeri okulu bırakıp üniversiteyi kazanmak için çalıştı. 1894’te Kiev 

Üniversitesi'nin doğa bilimleri fakültesini, bir yıl sonra ise hukuk fakültesini kazandı. 1897 yılında öğrenci 

eylemlerine katıldığından dolayı tutuklanmış üniversiteden kaydı silinmiş ve Vologdu şehrine sürgün 

edilmiştir.   1899 yılında ise Marksist «Die Neue Zeit»   dergisinde onun “ F. A. Lange ve Sosyalizme 

Karşı Tutumuyla Eleştirel Felsefe” adlı ilk makalesi yayınlandı. 1901 yılında ise onun “İdealizm İçin 

Mücadele”  adlı makalesi çıktı. Bu makale pozitivist düşünceden metafizik idealizme geçişi sıkı bir şekilde 

desteklemektedir. Berdyaev,  S. N. Bulgakov, P. L. Frankların yanı sıra, devrimci entelektüellerin dünya 

görüşünü eleştiren bu harekâtın önde gelen figürlerinden biri haline gelmiştir. Bu harekât ilk olarak 

kendisini “İdealizmin Problemleri” adlı makale ile (1902), sonra “Vehi” (1909) ve “İz Glubini” (1918) adlı 

dergide duyurdu.  1902 yılı Almanya’da “Özgürlük Birliği” gurubunun esas temsilcileri Pyotr Struve, Nina 

Struve, Vasiliy Boguchariskiy, Nikolay Berdyaev ve Semyon Frank olmuştur. 1903-1904 yılları Berdyaev 

bu gurubun aktif üyesi olarak mücadele etmiştir. 1904 yılı güz ayında Berdyaev “Yeni Yol” adlı derginin 

redaksiyonu için San Petersburg’a taşınır, o sırada Lidya adında bir kızla tanışır. Lidya dindar bir kız idi 

ve çok ta güzel şiir yazardı. Berdyaev Lidya’nın şiir yazarlığına hayran idi. M. Gershenson ve Ivanov’lar 
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da Lidya’nın bu şiirlerine değer verirlerdi. Berdyaev Lidya Yudifovna Trusheva ile aynı yılda evlendi 

(Volkogonova, 2010: 310) 

1902-1903 yıllarında Reysnk şelalesinin yakınındaki Shvarsvald ve Shavgauzenda yapılan bu 

harekâtın kurul toplantısına iki defa katılmıştır. Burada Berdyaev Liberal çevre ile tanışma fırsatı 

bulmuştur. Bu insanların çoğu (Gost Duma) Mecliste muhalefet konumunda idiler ve 1917 yılında geçici 

hükümette yer almışlardır. Bu liberallerin içinde çok iyi insanlar olsa da bu çevre Berdyaev için yabancı 

gelmiştir. Kadet partisine de “burjuvazi” partisi olmasından dolayı katılmamıştır. Kendisini her zaman 

sosyal-demokrat hissetmiştir. 1907 yılında Berdyaev’in idealizm görüşünde köklü bir değişim oldu. O 

Merejkovskiy ve diğer Rus dini romantiklerin etkisi altında dini idealizme sarıldı (Berdyaev, 1991: 64). 

Bunun sonucu olarak ta onun  “Novoye Religioznoye Soznaniye i Obshestvennost/Yeni Dini Bilinç ve 

Toplumsallık” (1907), “Duhovniy Krizis İntelegencii/ Entelektüellerin Manevi Krizi” (1910), “Filosofya 

Svobodı/Özgürlük Felsefesi” (1911) adlı çalışmalarını yazdı. Bu çalışmalar Berdyaev’in hayatında bir 

dönüm noktası oldu. Bu Berdyaev için insanı inanç ve Tanrı’nın krallığı altında özgür kişiliğine ulaştıracak 

yeni bir güç idi. Bu çalışmalardan sonra Berdyaev tarihi yeniden anlamlandırma fırsatı yakalamıştır 

(Kiseleva,16.12. 2014). 1913 yılında Afon Manahlarını savunma amaçlı “Gasiteli Duha/Ruh Boğucuları” 

adlı makalesini yazdı. Bu makalesi Rus Ortodoks Kilise Meclisini eleştirmekte idi ve bundan dolayı 

suçlandı ve Sibirya’ya sürgün edildi. Ancak Birinci Dünya savaşı onun hüküm giymesine engel oldu ve 

bunun sonucunda Vologodsk vilayetinde üç yıl sürgün kaldı. Moskova’da olduğu yıllarda Din ve felsefe 

topluluğunu kurmuştur. 1917 devriminden sonra Berdyaev “Manevi Kültürün Özgür Akademisi’nin” 

(1919-1922) kurucusu olmuştur. Sovyet döneminde Berdyaev iki defa hapse girmiştir.  İlk defa 1920 

yılında Taktik merkezi ile ilgili, hatta ilgisi olmadığı halde birçok arkadaşlarıyla birlikte hapse atılmıştır. 

Bu hapis esnasında Berdyaev’i bizzat F. Derjinskiy ve V. Menjinskiyler sorgulamıştır. İkinci defa ise 

Berdyaev 1922 yılında tutuklanmıştır. Fakat orada bir hafta tutuklu kalmıştır. Bir hafta sonra ise hâkim 

karşısına çıkartılarak Sovyet Rusya’sından ihraç edileceği bildirilmiştir. Kendisinden bunun karşılığında 

imza alınmış, eğer Sovyet Rusya sınırları içerisinde görünürse oracıkta vurulmuş olacağı bildirilmiştir. 

Fakat Sovyet Rusya’sından çıkabilmesi iki ay sürmüştür. 29 Eylül 1922 yılı Sovyet Rusya’sından 

ayrıldığında Berdyaev “filozoflar gemisi” olarak adlandırılan gemiyle 160 entelektüel yazar 

akademisyenle sürgün edildi (Muhina, 2014: 16). Berdyaev ailesi ile birlikte Berlin’e gitti ve burada bir 

süre yaşadı. Berlin’de Max Scheler (1874-1928), Keyserling (1880-1946) ve Spengler (1880-1936) gibi 

Alman filozoflarıyla tanışma fırsatı buldu. Franz von Baader’in (1765-1841) eserleri, Berdyaev’in 

düşüncesine göre bu göçmeni, Jakob Böhme’nin (1575-1624)  dini mistisizmine yönlendirmiştir. 1925-

1940 yılları arasında çok yazdı. Bu yıllarda “Put” adlı dini düşünce dergisinin redaktörlüğünü yaptı. Bu 

onun S. N. Bulgakov, P. A. Florenskiy, S. N. Trubetskoy ve B. F. Ern gibi düşünürlerle yakınlaşmasını 

sağladı. Berdyaev E. Mounier, Marcel, Karl Barth ve diğer birçok düşünürlerle ilişkilerini sürdürürken 
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onların fikirlerine destek çıktı. Berdyaev’in dünya tarihine çıkışı onun tarih ve kültür yaklaşımlarında da 

yeni perspektifler açmıştır. Berdyaev’in Batı ve Rus ideolojisine yaklaşımı burada jeopolitik bir çerçevede 

belirir.  “Zadachi tvorcheskoy istoricheskoy mısli/Yaratıcı Tarihsel Düşüncenin Ödevleri” (1915) adlı 

çalışmasında ve “Sudba Rossii, opıtı po psihologii i nacionalnocti/Rusya’nın Kaderi, Psikoloji ve 

Milliyetçilik Üzerine Denemeler” adlı çalışmasında Batı ve Rusya önündeki yüzyıllık konuları yeniden 

tartışmaya açar. Hatta Türkiye’nin, Filistin’in, Mısır’ın, Hindistan’ın ve Çin’in ve iç ve dış meseleleri dini 

açıdan problemlerini, Panslavizm, panmogolizm gibi konuları oldukça belirgin uç çizgileriyle ele alır 

(Berdyaev, 1918: 132,133). Tarih ve onun anlamı hakkında fikirleri Berdyaev daha sonraki çalışmalarında 

işlemeye çalışır. Paris’te yaşadığı yıllarda Berdyaev küçük çapta etüt “Novoye Srednevekovye. 

Razmışleniye o Sudbe Rossii i Evropı/Yeni Ortaçağ. Rusya ve Avrupa Kaderi Üzerine Düşünmeyi (1934)  

neşretmeye başladı. Neşir 14 dilde tercüme edilerek yayımlandı ve bu Berdyaev’i dünyaya tanıttı. 

Lidya’nın 1945 yılında ani ölümü Berdyaev’i üzmüştü. Fakat aynı zamanda Berdyaev’i birçok şeye de 

öğretmiştir. Berdyaev Lidya’nın ölümü sırasında etkilendiği en güzel anı Lidya’da gördüğü inancın 

güzelliği olmuştur (Berdyaev, 1991: 166, 167). Bu inanç anlayışı onu ölümüne kadar hayatta tutmuştur. 

Berdyaev 1948 yılında Fransa Paris yakınlarındaki Clamart’daki evinde vefat etti. 

2. Ruh ve Hakikat 

Hakikat probleminin köklerini Hint, Uzak Doğu ve Yunan düşüncelerine kadar götürmek mümkündür. 

Fakat problem ele alınışı bakımından kendine özgü karaktere sahiptir. İlk Hint ve Çin metinlerinde evrenin 

tek bir ana gerçekten yapıldığını ileri sürülürken, Yunan düşüncesinde doğa filozoflarında varlığın kökü 

olarak bir arkhe diye bir özdeğin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Chernus’un ifade ettiği gibi Platon’da 

hakikat olan bu ideler iken Aristoteles Platon’un fikrini kabul ederek fakat hakikat olan idelerin eşyada 

olduğuna dikkat çekmiştir. Ortaçağ felsefesinde ise hakikat problemi nominalistler ile realistler arasındaki 

tartışmalarda evrensel olanın Hakikati üzerinde ilerlediği görünmektedir. Descartes’ten sonra klasik 

anlayışa geri dönüş bağlamında hakikat problemi ontolojik ve epistemolojik düzlemde (Berkeley, Hume) 

ele alınmıştır. Kant için hakikat problemi deneysel tecrübenin sınırlarının ötesine çıkmadır. Sentetik apriori 

yargılar nasıl mümkün olabilir? Bu sadece bilginin sorusu değil bu aynı zamanda Hakikatin sorusudur. 

XX. yüzyıl felsefesinde hakikat problemi birçok yönelimde tartışıldı. Analitik gelenekte bu problem dil 

analizi bağlamında ele alındı. Dil Hakikati anlamada bir araç olarak düşünüldü. Rus düşüncesine 

bakıldığında da hemen hemen ontolojik geleneğin temsilcilerini kendisinde barındırmaktadır. S. L. Frank, 

V. S. Solovyov (Platoncu ve Yeni Platoncu), V. İ.Lenin, G. V. Plehanov (materyalizm), F.A. Stepun (Yeni 

Kantçı), G. G. Shpet (fenomenoloji), L. Shestov (irrasyonalizm). N.A. Berdyaev ve S.L. Frank din 

felsefesinin Rusya’da kurucularıdır (Chernus 2015, №  9-10 ).  

Hakikatin iki anlamı vardır: gerçekliğin bilgisi olarak hakikat ve gerçekliğin kendisi olarak hakikat. 

(The Beginning and the End -1947- BE.48) Hakikat görüşümüz şu an nesnelleşme büyüsü altındadır. 
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Yalnızca nesnel şekilde doğrulanabilen şeyler doğru, gerçek ve güvenilir kabul edilmektedir. Kendisini 

bilim ve teknoloji olarak gösteren nesnel düşüncenin hâkimiyeti hem ruhun hem bireyin yaşamını 

yabancılaştırıp boğmaktadır. 

Hakikatin ölçütü nerede arayacağız? Ekseriya insanoğlu bu ölçütü hakikatten daha düşük bir şeyde, 

tüm yükümlülükleriyle nesnel dünyada, maddi dünyada ruhun ölçütünü arar. Böylece bir kısırdöngü içine 

düşer. Discursive hakikat nihai hakikat için bir ölçüt sağlamaz, bu discursive hakikat yalnızca yolun 

yarısını işaret eder ve ne başlangıcı ne sonu bilir. Her delil delilsize, postülata, yaratılmış olana dayanır. 

Risk vardır ve garanti yoktur. Garanti arayışı yanlıştır ve gerçekte daha yüce olanı daha aşağı olana tabi 

kılmak anlamına gelir. Ruhun özgürlüğü hiçbir garanti bilmez. Hakikatin nihai ölçütü kendisidir ve ışık 

kendisinden yayılır (Berdyaev: 1949, 35). Hakikat insandaki ruhun uyanışı, ruhla iletişimidir (Berdyaev, 

1947: 216).Hakikat dünyadan değil ruhtandır: O yalnızca nesnel dünyayı aşmakla bilinir. Hakikat bu 

nesnel dünyanın sonudur ve bizden bu sonu kabullenmemizi talep eder.  

Chernus’un düşüncesine göre Berdyaev’in hakikat anlayışı onun birçok eserinde yer almaktadır. 

Berdyaev “Ruhun Krallığı ve Sezar’ın Krallı” adlı çalışmasında Ruhun krallığını Sezar’ın krallığına karşı 

koymaktadır (Chernus, 2015: №  9-10 ). Ona göre hakikat insanın iç dünyasındadır. “…insan iki plana 

aittir, Ruhun ve Sezarın” (Berdyaev: 1995: 225). Hakikatın özelliği ise özne-özne ile ilişkisinde ilerler, bir 

başka ifade ile bir öznenin yerinde insan diğerinin yerinde ise Tanrı eyler. Berdyaev için her şeyden önce 

ruh gerçek olandır. Ruh-öznedir ve ruh hakikattir. Bundan dolayı Chernus’a göre Berdyaev nesnenin klasik 

ontolojisine karşı öznenin varoluş felsefesinden söz etmektedir (Chernus, 2015: №  9-10 ). Berdyaev bu 

fikrini “Ruhun varlıktan öncedir” (Berdyaev, 1937: 366) ifadesiyle pekiştirmektedir. Buna göre özne 

nesneden daha önemlidir. Özgürlüğün varlıktan önceliği, bu özne-öznel olanın özne-nesne karşısındaki 

ilişkisi üzerinde üstünlüğüdür. Çünkü öznenin varlığı öğrenmesi şeklinde özne-nesne ilişkisini, Berdyaev 

nesnelleşme kanunlarına göre nesneye-nesnel olana geçen, geçici ve istikrarsız bir aşama olarak 

varsaymıştır. İnsan bakışını neye yönlendiriyor ise o oluyor. Eğer o bakışını nesneler dünyasına 

yönlendiriyorsa o zaman o nesneleşir, eğer özneye yönlendiriyor ise o takdirde özne olur. Ruh, gerçek bir 

hakikattir.  Öznel olan daha reel olandır.  Nesnel olan ise zamanda var olan şeydir. Oysa gerçek olan 

zamanda değil sonsuzlukta var olmalıdır(Chernus, 2015: №  9-10 ). Berdyaev’e göre bilinç 

nesnelleştirilmiştir, ancak bilincin taşıyıcısı öznedir. İnsan nesnelleştirilmiş bilinci aşmalıdır. Bilincin 

nesnelleştirilmesi, insan kendi bakışını nesneden özneye doğru çevirirse aşılabilir. Eğer insan başka 

insanlara bir özne olarak bakıyor ise o zaman kendisi de bir birey olur (Berdyaev:  14-15).  

 Berdyaev “Ruh ve Hakikat” adlı çalışmasında, ruhu varoluşta (varlıkta)  arayan klasik Alman 

felsefesinin nesnel varoluşun felsefesi olduğunu söylemektedir. Ruh kalbin Hakikati, sonsuz değeridir. 

Ruhsallık en yüksek kalite, değer, insanın en yüksek ermişliğidir. “Ruh diğer bir hakikat değil, Hakikatin 

anlamıdır. Ruh insanın varoluşuna müdahil olan ve ona en yüksek onuru haber veren Tanrı’nın nefesidir. 
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Ruh insanın iç özgürlüğü ve tekliğidir” (Berdyaev, 1994, 367). Ancak ‘Ruh’ görünen bir şey değildir. 

Berdyaev’e göre ruhu herkes kabul eder hatta materyalistlerin en aşırısı bile. Materyalist yaklaşımda ruh 

maddenin epifenomeni, maddi sürecin bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Berdyaev bunu hiç kimsenin 

hiçbir zaman anlatamadığını ifade ederek, ruhun materyalist yaklaşımdaki reddinin gerçekliğin 

tecrübesinde yanlış bir tasvire dayandığını söyler. Materyalist düştüğü zorluktan ruhun bütün özelliklerini; 

aklı, özgürlüğü, hareketliliği maddeye atfederek kurtulmaktadır. Oysa daha sofistik olan felsefi akımlar ise 

ruhta maddenin epifenomenisini değil yaşamın epifenomenisini görmektedirler. Bu şekilde yaklaşım ruhu 

vitalist (canlılık) ilkesiyle anlamadır. Spiritüalizm genellikle ruhu madde, doğal dünya eşyaların arasında 

özel gerçeklik olarak ele alır. Ancak yine de gerçeklik aynı anlamdadır.  Felsefi düşünce çoğu zaman ruhu 

doğallaştırmıştır ve onu nesnel dünya hiyerarşisinde en yüksek noktaya yerleştirmiştir. Ruh, bu anlamdan 

nesnenin en yüksek mertebesi, nesnelerden biri olarak anlaşılmıştır.  Ruhun Hakikatini ortaya koymak, 

onun nesnelliğini ortaya koymaktır. Muhalif olanlar ise, ruhu sadece insanların öznel ve özel ruh hali 

olduğunu ileri sürmektedirler. Bu anlamda ruhun varlığı, sübjektif olarak tanımlanan ruhsal, psişik 

belirtilerle özdeşleşmektedir.  Bundan dolayı ruhu maddenin bir parçası olarak görenler ruhun varlığının 

öznel değil nesnel olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Spiritualist ontoloji gerçek varlığın, varlığın özünün 

ruh olduğunu ve ruh, varlığın kendisi, nesnel varlık olduğunu iddia etmektedir. Ancak varlık nedir? Sorusu 

aslında felsefenin en önemli konusudur.  Berdyaev’e göre bu soruya en önemli yanıtı Kant vermiştir. Oysa 

Kant’ın bu yanıtları Yeni-Kantçılar tarafından karanlık ve örtülmüş sayfalarla çarpıtılmıştır. Kant bir 

idealist değildi, O realizmin peşindeydi. Tek ve doğru metafiziğin temellerini Kant ortaya koymuştur: 

özgürlük ve doğanın düzenine ilişkin düalizm, gönüllülük, indeterminizmi (anlaşılır karakter), kişiselcilik, 

antinomiler doktrini, öteki dünyanın arkasına gizlenmiş daha derin bir gerçekliğin tanınmasıdır. (Berdyaev, 

1994: 366) XIX. yüzyıl Alman metafizikçileri olan Fichte, Schelling, Hegel, Berdyaev’e göre monist 

düşünce sistemleriyle Kantçı düalizmi aşmak için çok acele ettiler. Kantçı düalizm olağan düşüncenin 

emeği ile doğan, fakat yine de kendini nesnelleştiren ve oluşturan düşünce yapısıyla monizmden daha 

sonsuz bir gerçek olmaya devam ediyor. Kant’ın kendisi kendisinin açtığı bu yoldan gitmese de varoluşçu 

felsefenin imkânı Kant üzerinden mümkün olmuştur. Çünkü metafizik çok kolay bir biçimde düşüncenin 

hipoztazlaştırılmasına gidebilmekte, metafizik, düşünceyi varlık kavramına mukabil anlamı oluşturarak 

onu varlık yerine kabul ediyor. Ontoloji, nesnel olabilen varlığı aramakta, varlığı düşüncenin 

nesnelleşmesinde bulmakta ve kendisi tarafından işlenen düşüncenin nesnel varlığını tanımaktadır. Kant 

varlığı nesne olarak, “doğa”, en azından manevi doğa olarak tanıyan her türlü metafiziği natüralizm olarak 

adlandırmıştır.  XIX. yüzyıl başlarında Alman idealizmi Kant’a kadarki doğalcı metafiziğin yolunda 

gidebilmek için Kant’ın eleştirisi üzerinden çok geçti. O özneden başlar ve özneden hareketle varlığın 

gizemini ortaya koymak ister. Fakat Alman metafiziği, kendisinin monisttik ve evrimci eğilimiyle, ruh ve 

doğanın özdeşliğini ve nesnel ruhun varlığını kabul etmekle bozulmuştur. Hegel’de ise oldukça dikkat 
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çekici varlık diyalektiği ortaya çıkmıştır. Hegel bu diyalektiği “hiçlikle eşit olan, en soyut ve en saf 

düşünce” olarak düşündü.  

Berdyaev’e göre ‘ruh ve hakikat’ konusu realistlerin ve nominalistlerin tartışmalarında da yeterli 

anlaşılmamıştır. Realizm ve nominalizm eşit bir şekilde soyutturlar ve kesin gerçekliği ne evrensel ne de 

bireyselde ele almaktadırlar. Evrensel realizm zorunlu olarak bireysel olanın soyun devamı olarak var olan 

varlıkta olduğunu kabul etmek zorundadır. Bundan dolayı özel ve bireysel olan her şey ikincildir ve 

türetilendir ve bağımsız varoluşa/varlığa sahip değildir. Berdyaev bu anlamda Platonculuğun da bir jenerik 

felsefe olduğunu, nominalizmin de bireysel varlığın önceliğini, bağımsızlığını kabul etmede güçsüz 

olduğunu söyler. Nominalizm aynı zamanda kişilik problemini ortaya koymada da güçsüzdür.  Mantıksal 

evrenselcilik bilginin imkânını kurtarmak için genellikle aşırı nominalizm ve ampirizmi korumaktadır. 

Ancak bu bir yanıltmadır. Gerçeklik bireyseldir ve irrasyoneldir. Gerçekten var olandır. Bu gerçeklik 

sadece ortak olanla iş birliği içinde olan mantıksal evrenselcilik için ulaşılmaz olmaktadır. Fakat insan 

kesin bireysel ve kesin evrensel olanı anlamak istemektedir. 

Ruh dünyanın ideal ve evrensel temeli değildir. Ruh; kesin, kişisel, “sübjektif” olan olup kişisel 

varoluşta kendisini belirtir, hatta kişisel varoluşta kesin evrensel ruh ta ortaya çıkar. Ruhu, bu anlamda her 

şeyden önce kişisel olarak anlamak gerekir. Kişilik ise varoluşçu anlamda, evrensel, bireysel, özel ve genel 

olanın karşıtlarının alanına göre farklı bir alana aittir. Kişilik bireysel anlamda tekrarlanamaz olandır, 

özellikle, bütün dünyadan farklı ve bütün içeriğiyle evrensel olup, kendi sevgi ve bilgisiyle dünyayı 

kucaklamaya kadirdir. Çünkü kişisel ruh ne ideal olan dünyada ne de evrensel olan dünyada kök salmıştır. 

Ruh Platoncu anlamda idealar dünyasıyla determine olamaz. İnsani ruhun bir kabullerinden biri, 

onun Tanrı’nın nefsinden oluşudur. Yani mantıksal belirlenimcilikle değil. İnsan ruhta özgür olup, 

kendisini sosyal ve doğal olanın determinasyonuna muhtaç hissetmez. Berdyaev’e göre Hegel özgürlüğün 

“evde olmak” olduğunu söylerken, ruhun sonsuz bir şekilde kendisine döndüğünü biliyordu. Ancak, ruh, 

Hegel’in kendisinin düşünce tarihinde sıkça olduğu gibi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde düalizmi ortaya 

koymamalı. Çünkü bu Tanrı ile insanın düalizmi değildir. Bu subjektiv ve objektif olanın, özgür ve 

determine olanın, ruh ve doğanın özel ve genel olanın düalizmidir (Berdyaev, 1994: 370).   

Berdyaev spiritüalizm ve idealizmin ruh anlayışını eleştirmektedir. Çünkü spiritüalizm ve idealizm 

ruhu yaşamın doluluğundan ayırt ederek ele almakta, onu “ideal” alana taşımaktadırlar. Oysa ruh aynı 

zamanda vitalistik olarak ta anlaşılmamalı. Eğer yaşama sadece biyolojik canlılık olarak bakmaz isek, o 

zaman ruh bir yaşamdır diyebiliriz. Ruh varlık düzenine ait olan şeydir ve farklı düzeyde gerçeklikler 

vardır: fizik dünya gerçekliği, organik, psişik, sosyal dünya gerçeklikleri gibi, fakat gerçek olarak ortada 

iyilik, güzellik, değer, yaratıcılık gibi bir hakikat vardır.  Hakikat doğa ve nesnel bir şey olarak gerçek 

değildir, ancak ruh ve insan varlığındaki ruhsallık olarak geçektir. Berdyaev bu konuda Fichte’nin süje 
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görüşüne katılmakla birlikte ruhun kendi gerçekliğini insan üzerinden açığa çıkardığını ileri sürmektedir. 

Bilinç ve kendini bilme ruhla ilgilidir. Bilinç sadece psikolojik düşünce olamaz, onda ruhsal elementin 

oluşturucu, inşa edici karışımı vardır. Ruh akılda süper bilinç etkisi olarak vardır. Ruh bu anlamda 

varoluştan öncedir (Berdyaev, 1994: 371). 

Berdyaev Plotinus’un Fransızca çevirisinde “nous” “intelligence” kavramına karşılık olarak 

kullanılmış olduğunu. Plotinus ve Aristoteles’te ruh hislerin en yüksek gücü, ancak bu güç akıl gücü 

olduğunu. Plotinus’da her zaman “nous” olarak bilinen ruh, ruh-entelekt olup İlahi Birliğin taşması 

olduğunu söylemekte. Ona göre Thomas Aquinas’ın düşüncesinde de ruh her şeyden önce entelektüel 

güçtür ve insan bu güçle varlığa dokunabilmektedir. Platon için maddi olmayan dünya henüz ruhsal dünya 

değildir. Ruhsal dünya idealar dünyasıdır. Nous Platon’la, düalizmle, idealizmle bağlıdır. Pneuma 

Stoacılıkla, monizmle, hilozoizmle, materyalizmle bağlıdır. Pneuma hayati güçtür, nous ise akıldır ve 

ahlaki başlangıçtır.  İlahi olan insanda noustur. Berdyaev’e göre Yunan felsefesi insanın iyi ve kötü ruhlara 

bağımlılığından kurtarmak onu akla, entelekte boyun eğmesini istemiştir. Geç yunan felsefesi ruhu dâhilik 

olarak anlamaktadır. Stoacılarda pneuma, logos ile eşdeğer kabul edilmiş olup, akli, fiziksel ve evrensel 

bir başlangıç vardır. Madde ve ruh bu ikisi bir bedendir. Ruhsal yaşam dünyaya içkin olan evrensel logosla 

taçlanmıştır. Helenistik felsefe evrensel logosu insani akıldan ve dış dünyadan ayırır. Ancak Yeni-

Platonculuk’ta insanın âlemle olan ahengi kırılmıştır. Hint din felsefesinde Manos, gerçek ruhsal ve 

düşüncedir. Atman insanın ruhsal derinliğidir. O Brahmandan gelmektedir. Hint düşüncesi varlık ve varlık 

olmayan Batı kategorisindeki anlayışın dışında kalmakta ve bu bakımından kendi büyüklüğünü 

korumaktadır. Varoluş var olmayandan ileri gelmektedir. Dünyanın yaratılması Tanrı’nın inayetidir. Hint 

düşüncesi yunan düşüncesinden daha ruhsaldır. Hint düşüncesinde ruh maneviyleştirilmiştir. Bu bir ruhsal 

“monizmdir” “Atmanda” mutlak olanın zatında “ben” kendisini kaybediyor. Hint felsefesinde kişisel ruh 

yoktur, kişilik bu genel, ortak olandır, bireysel olan değil (Berdyaev, 1994: 374).  Berdyaev’e göre 

Hristiyanlık ruh anlayışına yeni anlamlar yüklemiştir. Evangelistler İncil’in anlayışını devam ettirmekle 

beraber öyle bir sipirtualleşmeden söz etmektedirler ki, bu yeni bir açılım olarak görülebilir. 

Evangelistlerde her şey ruhta olup ve yine ruh yolu ile gerçekleşmektedir. Bu felsefenin nous’u değil, tam 

tersine dini açılımın pneumasdir. Yeni-Ahit’te “pneuma” insanın bilinci veya düşüncesi değildir, tanrısal 

üflemeyle belirlenen ruhsal varoluştur. Ruh bu anlamda kutsaldır ve tıpkı kanın bedene ait olduğu gibi, ruh 

ta ruha (kalbe) aittir. 

Berdyaev’e göre, Hristiyan düşüncesinde ilk olarak Augustinus’ta ruh ruhsal madde olarak ortaya 

konulmaktadır. Tertullianus’ta ise ruh bir maddedir. Aziz İreneus’ta ruh Havariylerdeki ve 

Evangelistlerdeki anlama daha yakındır. Skolastikler ise yunan felsefesindeki düşünce mirasını ilahi 

öğretiye yerleştirmeye çalışmışlardır. Ruh ve Kutsal ruh öğretilerindeki açılımlardan anlaşıldığına göre 

Patristik edebiyat yunan ve Hristiyanlığa kadarki ruh hakkındaki öğretiyi, merkeze aklı değil de kalbi 

koyarak değiştirmiştir. K. Barth’ın diyalektik teolojisine göre ruh paradoksaldır, diyalektik bir şekilde 
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kendisini gerçekleştirmektedir, ancak insan ile ölçülemezdir de. Karl Barth’a göre Hristiyanlık antik 

dönemden farklı olarak sadece entelektüel anlayış değil aynı zamanda ahlaki anlayışı da ruh’a 

yüklemektedir. Bu ayrıma bakıldığında, ilk anlamda Ruh öbür dünyadan, ilahi dünyadan, dünyamıza gelen 

bereketli bir enerjidir. İkinci anlamda Ruh duyular dünyasına hâkim, zihinsel olarak dünyanın ideal 

temelidir. Yahudi felsefe geleneği bu manada yunan düşüncesine yakındır. Onların düşüncesi pneumadan 

çok nousa daha yakındır. Ancak Hristiyanlık belirgin bir şekilde yunan entelektüalizmini değiştirdi. Alman 

felsefesi Ruh konusunda yeni anlayış ve ivme kazandırdı. Bu anlayış alman mistisizminde kendi kaynağına 

sahiptir. Ancak ne yazık ki Yahudi felsefesi bu anlayışı geliştirmede çok az rol almıştır. Ruh konusundaki 

anlayış en başta mistisizme ve dine aittir. Ruh konusu Hegel’in felsefesinde en başat meseledir. İlginçtir 

Hegel’de yunan entelektüalizmi, yunan logos’u farklı obrazda taşınır ve Ruh’un en önemeli özelliği ise 

özgürlük olarak karşımıza çıkar, bu ise Yunan düşüncesine yabancı olan anlayıştır. 

Berdyaev, ruh konusunda en çok ilgi Hegel’in çalışmalarında görünmektedir. Ona göre Hegel ilk 

olarak “Ruh’un” felsefesini yapmaya giriş idi. Hegel’in Ruh hakkındaki öğretilerinde, insan ile Tanrı, Ruh 

ile ruh arasında nesnelleşmenin dibi yoktur. Hegel’e göre Ruh, kendinde varlıktır ve kendisi için varoluştur, 

yani, o zaman süje için bir obje değildir. Hegel için Ruh Logostur. Hegel bu anlamda monist bir düşünürdür 

ve ona göre, ilahi akıl, insani akıl ve ruhsal akıl diye ayrı ayrı akıllar yoktur. İnsani insan yapan tek bir akıl 

ve ruh vardır. Tanrı’nın görünür olduğu şey bu Ruh’tur (tek akıldır) Ruh sadece ruhta görünür olandır. 

Tanrı, sadece ruhsal konuşmaktadır. Din ise ruh’un ruhla olan ilişkisidir. Din ve felsefe insanın ruh olarak 

var olduğu için mümkündür. Ruh kendisi için varoluşa ulaşılmış olan idedir. Çünkü Ruh’un Hakikati 

özgürlüktür.  Ancak insanda olan ruh özele değil genel olana aittir. Hegel’deki bu öğreti Yunan 

düşüncesinden gelen bir mirastır.  

Berdyaev’e göre Hegel’in felsefesinin başarısızlığı kişiliğin içsel varoluşunun, kişisel ruhaniyetin, 

insanın Tanrı ile olan özel ilişkisinin anlaşılmaması oldu. Hegel ruhun felsefesini kurmayı başaramadı. 

Çünkü o soyut evrensellik alanından çıkamadı. Onun bizzat bakış açısının çıkış noktası ruhun nesnellikle 

olan ilişkisine müsaade etmemekte. Son olarakta Hegelci Ruh öğreti evrimciliğe bürünmüştür. Orada bir 

determinizm var olup ruhun bir özgürlük olarak anlaşılmasına ters düşmektedir. Hegel’in Ruh hakkındaki 

felsefi öğretisi seküler öğretidir ve XIX. yüzyılın Alma mistisizmine uygundur. Ancak Almanlar kendine 

özgü felsefe yapmayı başarmıştır. 

Berdyaev’e göre Hegel’den sonra ruhun felsefesini sistematik bir şekilde yapma çabası N. 

Hartmann’a aittir. O “"Das Problem des geistigen Seins" adlı kitabında bu konuyu detaylı ele almayı ilgi 

çekici bir şekilde başardı. Diğer bir düşünür ise Gentil’e “Esprit acte pur” adlı kitabıyla sadece ruh 

problemini araştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ruhun aktifliği ideası esasından hareketle felsefi sistemini 

kuruyor. Ancak Alman idealizmi çerçevesinden çıkamamıştır.   

Berdyaev’ göre hem dini tecrübe yollarında hem de felsefi düşüncenin tecrübelerinde ruhun 

sipritüelleşmesi söz konusudur. Bu süreç tamamlanmış bir süreç değildir. Ruhun Hakikati insanın bütün 
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bu yaşam tecrübesiyle kanıtlandı ve kanıtlanmaya devam etmektedir. Ruh bu özgürlüktür ve yaratıcılıktır. 

Ruh varoluştan öncedir, özgürlükte. 

Berdyaev “Hakikat” olanla ilgili görüşlerini “İstina i Otkroveniye” adlı çalışmasında ortaya 

koymaya çalışmıştır. “Ben hakikat ve hayat olan yolun kendisiyim”. Berdyaev İncil’deki bu ifadeyi 

yorumlamadan önce, bunun ne anlama gelmekte olduğunu sorarak bu ifadenin varoluşsal bir anlam 

taşımakta olduğunu söyler. 

Berdyaev’de “Hakikat” olan ikincil olan değil ilk olandır, yani bir şeye uygun düşmek değildir. En 

son derinlikte Hakikat Tanrı’dır ve Tanrı Hakikat olandır. Hakikat gerçeklik değildir ve gerçekliğe 

uygunluk ta değildir, tam tersine gerçekliğin anlamı, yüce özelliği ve değeridir. Bu anlamda insanda 

“Hakikat” olana doğru manevi uyanma gerçekleşmesi gerekir, aksi takdirde  “Hakikat” olana ulaşılmaz 

(Berdyaev, 1946-1947: 9). Hakikat saf ve yüce olan Tanrı olduğundan Tanrı’yı sorgulayabilir (Tanrı kendi 

kendisini sorgulayabilir). Fakat Hakikat insanlar tarafından alçaltılmış ve değiştirilmiştir. Şöyle ki, 

Hakikat nesnel olan değil tam tersine yaratıcı kazanımdır. Hakikat varlığın, nesne üzerindeki 

anlayışın yansıması değil, o yaratıcı bir buluştur.  Hakikat bu anlamda gerçekliğin yaratıcı yansımasıdır. 

Saf entelektüel dünya, saf entelektüel anlama, gerçeklikte soyutlanmıştır, belirgin bir şekilde hayali bir 

dünyadır. Hakikat ise bu gerçekliğin dönüşümünün değişmesidir. Gerçeklik olarak adlandırdıkları şey ve 

belirli bir gerçekliğe atfedilen şey zaten bir teoridir. Hakikat ise bir bütün olup, hatta bir parçaya ait 

olduğunda da o bir Hakikattir (Berdyaev, 1946-1947: 9).   

Berdyaev bu anlamda ‘Hakikat’in sadece teorik düzeyde anlaşılmasının doğru olmadığını ifade eder. 

Bu konuda Nietzche’nin “Hakikat insan tarafından yaratılan değerdir” açıklamasıyla aslında açıklık 

getirdiğini söyler. Ancak Berdyaev’e göre Nietzsche bunu felsefi olarak iyi temellendirememiş ve ona 

yanlış yararcı karakter atfetmiştir. Hakikatin dogmatik, hareketsiz, sonlandırılmış olarak kanıtlandığını 

ileri sürmek bu en büyük yanlışlıktır. Bu aynı düzlemde Katolik dogmasında ve Marksist dogmada yer 

almaktadır. Nietzsche böyle bir “nesnel” Hakikat anlayıştan tabi ki de vaz geçerdi. Oysa Berdyaev’de  

“Hakikat” ortaktır (toplumsaldır), yani insanların bir birleriyle ilişkisini ve kardeşliğini gerektirir. 

Sonuç olarak Berdyaev’e göre Windelband-Rickert Okulu Kant temelinde “Hakikat” olanı değer ve 

yükümlülük olarak tanımaya çalıştılar. Bu yaklaşımda “Hakikat” olanın nesnel-gerçeklik olarak 

anlaşılmasına karşın daha doğru bir şey vardı. Hakikat, bilene yansımakta olan ve ona dâhil olan nesnel, 

varoluşçu gerçeklik değildir. Hakikat, aydınlanma, gerçekliğin dönüşümü, evrensel gerçeklikte kendini 

gösteren şeydir. Hakikat varlık olarak adlandırılan şeye uygun düşen şey değildir, tam tersine ışığın 

varoluşunda yanmaktır. 

Ruh ise kalbin Hakikati ve sonsuz değeridir. Ruhsallık insanın en yüksek ermişliğidir. Ruh bu 

anlamda Hakikat olanın anlamıdır. Ruh insanın varoluşuna müdahil olan ve ona en yüksek onuru haber 

veren Tanrı’nın nefesidir. Ruh insanın iç özgürlüğü ve tekliğidir 
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Berdyaev’e göre XX. yüzyıl Hakikat idesinin krizini yaşamaktadır. Aslında bu kriz XIX. yüzyıl 

düşünürlerinde ortaya çıkmıştır, ancak bu yüzyılda ise onun sonuçları ortaya çıkmaktadır. Pragmatizm 

akımı felsefe ve bilimde Hakikati, çıkarla yaşamın ihtiyaçlarına uyum sağlamayla değiştirmekle, Hakikatin 

kendisinin var olduğunu şüpheye götüren, Hakikat ölçütleri ortaya atmaktadır.   En derin pragmatizm bile, 

hatta bu günlerde anlamını yitirmekle birlikte düşünce radikalizminden farklı olmamıştır ve diğer 

akımlarda olduğu gibi devrimsel sonuçları olmamıştır. Pragmatizmde de, her ne kadar bilincin ilişkisinin 

yaşamın ve yaşamın fonksiyonlarıyla ilişkisinde görse bile doğru olan bir şeyler var. Sırf bundan dolayı 

Dilthey bir pragmatist değil, tam tersine varoluşçu felsefenin mirasçısıdır. Pragmatizm, mutlak bir şekilde 

bilgiyi insandan ayıran soyut entelektüel idealizme karşın bilginin insani olduğunu kabul ediyor.  Fakat 

Pragmatizm Hakikat anlayışında insana yaralı olan ve onun yaşamının ilerlemesi için gerekli olan Hakikati 

kabul etmektedir. 

Berdyaev pragmatik anlamda yaralı Hakikatin, bu dünyada güç elde etmek için verimli olduğunu, 

fakat bu Hakikatin her zaman güçsüz kalma korkusu ve ölümle ilgili olduğunu ifade etmektedir. 

Berdyaev’e göre Hakikat ile korku arasındaki ilişki oldukça önemli problemdir. Hakikatin elde edilmesi 

korkusuzluğu, korku üzerinde zaferi gerektirir. Dünya terörü andıran korku ile kuşatılmıştır. Pragmatizm 

kendi prensibi gereği dünya güçleri karşısında zafer elde edemez. Ancak Hakikat zaman açısından da 

sonsuzluğun sesidir ve bu dünyada ışığın nurudur. Hakikat dünyadan yücedir ve dünyayı, açılımı sorgular 

çünkü o dünyaya adapte olmuştur. Hakikat olandan daha yüce din yoktur. Bu teosofya tarafından 

abartılmıştır. Ancak dini buluş, dünyevi ışık üzerindeki, dünyayı aydınlatan, dünyevi özgürlük üzerinde 

dünyayı özgürleştiren Hakikat’in buluşu olmalı. Dünya için Hakikat bir yarar değil tam tersine yüce bir 

değerdir ve bunu idealist bir biçimde anlamak doğru değildir. 
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Akdeniz Bölgesinin Noaa/Avhrr Uydu Verileri Kullanılarak 
Solar Radyasyonun YSA Metodu ile Hesaplanması 
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 ÖZET 

Bu çalışmada, solar radyasyon yedi lokasyona bağlı olarak Yapay Sinir Ağları ile tahmin edilmiştir. 
2000-2001 yılları arasındaki data seti eğitim amaçlı, 2002 yılındaki veriler ise test amaçlı kullanılmıştır. 
Ay, yükseklik, yer yüzey sıcaklığı, enlem, boylam değerleri NOAA-AVHRR uydusundan elde edilmiştir 
ve çıkış değeri olarak solar radyasyon elde edilmiştir. Daha sonra sonuçlar meteorolojik verileriyle 
istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. En iyi Yapay Sinir Ağları sonucuna göre kolerasyon katsayısı (R2), 
MBE ve RMSE değerleri 0.96, 0.32 MJ/m2 ve 1.27 MJ/m2 hesaplanmıştır. İstatistiksel sonuçlardan 
anlaşıldığı üzere, Yapay sinir Ağları solar radyasyonu tahmin için yeterli bir yöntemdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Solar radyasyon, , Yapay Sinir Ağları, Yer Yüzey Sıcaklığı... 

Calculation of Solar Radiation by using YSA Method of 
Mediterranean Region with Noaa / Avhrr Satellite Data 

 ABSTRACT 

          In this paper, solar radiation was predicted by Artificial Neural Networks based on an estimation. 
Between 2000 and 2001, the data set was used for educational purposes and the data for 2002 was used for 
training purposes. Month, altitude, land surface temperature, latitude and longitude values were obtained 
from NOAA-AVHRR satellite and solar radiation as output value. After that, the results were compared 
with meteorological data statistically. According to the results of the best artificial neural networks, the 
correlation coefficient (R2), MBE and RMSE values were calculated as 0.96, 0.32 MJ / m2 and 1.27 MJ / 
m2. As can be seen from statistical results, Artificial Neural Networks are a sufficient method to predict 
solar radiation. 

 
Keywords: Solar radiation, Artificial Neural Network, Land Surface Temperature… 

 

1 GİRİŞ 

Enerji herhangi bir hareketi yapan veya yapmaya hazır olan kabiliyettir. İzafiyet teorisinde, her 
maddenin bir enerjiye karşılık geldiği gösterilmiştir. Bir cismin kütlesinin, ışık hızının karesi ile çarpımı o 
maddenin enerji karşılığını verir (E= M.C²). Yenilenebilir enerji ise doğadaki kaynaklardan elde edilebilen 
ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biokütle olarak sıralanabilir.    

Yenilenebilir enerji kayaklarında Güneş enerjisi dünyanın en eski en temiz en güvenilir enerji 
kaynağıdır. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir. Dünya 
atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık olarak 1370 W/m² değerinde olmasına rağmen 
yeryüzüne ulaşan miktar 0-1100 W/m2 değerleri arasındadır. Bu enerji Dünya'nın bir yılda kullandığı 
enerjinin 20 bin katı kadardır.  Bu enerjinin istenilen zamanda istenildiği gibi kullanılması için güneş 
enerjisinin depolanması ve diğer enerji çeşitlerine dönüştürülmesiyle kullanılabilir. Depolama ve dönüşüm 
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için yapılan çalışmaların başında ise mekanik depolama, elektriksel depolama, kimyasal depolama ve ısıl 
depolama gelmektedir. Güneş enerjisinin depolanması sonucunda bu enerji birçok alanda kullanılmıştır. 
Bunların başında ise güneş kuleleri, mühendislik uygulamaları, yapay uydular, ekoloji, güneş fırınları[1] 
tarımsal uygulamalar, termal güneş sistemleri[2] ve güneş fırınları gibi birçok alanlar gelmektedir.  Türkiye 
de Enerji Bakanlığı'nca hazırlanan, Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık 
toplam güneşlenme süresi 2737 saat (günlük toplam 7.5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1,527 
kWh/m² (günlük toplam 4.2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş radyasyonu Güneş tarafından yayılan 
ve atmosfere ulaşan radyasyondur. Kısa dalga radyasyon olarak adlandırılır. Güneş radyasyonu (SR) 
şeklinde güneşten sağlanır. SR dağılımı birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlar mühendislik, tarım, çevre, 
hidroloji ve ekoloji gibi çeşitli alanlardır[3]. Güneş radyasyonunun SR değerinin diğer meteorolojik 
parametreler gibi kolaylıkla elde edilmesi mümkün değildir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak SR ölçümleri 
sınırlıdır. Bu nedenlerin başında ölçüm yapan araçların alım, bakım ve onarım maliyetlerinin külfetli oluşu, 
aletlerin kalibrasyonu gösterilebilir. Bu sorunu çözmek için araştırmacılar Yapay Sinir Ağları yöntemlerini 
kullanarak,  kolaylıkla elde edilen parametrelerden faydalanarak (enlem, boylam, ay, yer yüzey sıcaklığı 
ve toplam güneşlenme şiddeti) SR ölçümü yapılmayan meteorolojik istasyonlarında, SR değerlerini elde 
etmeye çalışmışlardır[4][5]. 

Güneş enerjisinin birçok alanda daha verimle kullanılması için araştırmacılar bu alanda gauss 
yöntemini, en küçük medyan kareleri, çok katmanlı algılayıcıları, radyal tabanlı fonksiyon ağlarını, lineer 
regresyon ve SMOreg metotları gibi metotları kullanmışlardır. Bu çalışmada ise yapay sinir ağları metodu 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak metot için yedi lokasyonun 2000-2001 yılları arasındaki verileri 
eğitim amaçlı, 7 lokasyonun 2002 yılı arasındaki meteorolojik verileri ise test amaçlı kullanılmıştır. 
Kullanılan metot için de girdi parametreleri olarak enlem, boylam, ay ve yer yüzey sıcaklığı kullanılmıştır.  
Bu şekilde güneş enerjisi tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

2 METOT 

Yapay sinir ağları insanların biyolojik sinir sisteminden esinlenerek geliştirilmiştir. 3 katmandan 
oluşmaktadır. Bunlar; Girdi katmanı, gizli katman ve çıktı katmanıdır. 

 
Şekil 1. Basit bir YSA mimarisi 

 
     Girdi katmanına dış dünyadan genel bilgiler verilmektedir. Dış dünyadan gelen bilgileri gizli 

katmanda işlenerek çıktı değerleri üretmektedir. Ağın girilen bilgiler için doğru çıktılar üretmesi 
gerekmektedir. Bunun için ağın kendisine gösterilen girdiler için doğru çıktıları üretecek hale gelmesi (yani 
eğitilmesi) gerekmektedir. Ağa gösterilecek örnekler öncelikle bir vektör haline getirilir. Bu vektör ağa 
gösterilir ve ağ parametreleri doğru çıktıyı verecek şekilde düzenlenir. Girdi vektörü, haftanın günlerini 
gösteren sayısal değerler, borsada bir kâğıdın haftalık veya günlük borsa değerleri, bir resmin gri tonları, 
bir parmak izini gösteren sayısal değerler, bir ürünün satış miktarı vb. gibi değişik olayları gösteren sayısal 
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değerlerden oluşan vektörler olabilir. Benzer şekilde çıktı vektörü de girdi vektörünün sınıfını gösterebilir. 
Bir değerin tahmin edilmesi olabilir. Girdi ve çıktı vektörlerinin tasarımı ağı geliştiren kişi tarafından 
belirlenir ve girdiler belirlenen formatta toplanarak eğitim esnasında ağa gösterilirler. Ağ eğitim esnasında 
proses elemanlarının bağlantı değerlerini belirler ve daha sonra bu değerleri kullanarak yeni örnekler için 
çıktılar üretir. 

 

 
Şekil 2. Yapay sinir modeli. 

∑
=

−=−++=
n

i
iinn uwuwuwuwS

1
2211 .............. θθ              (1) 

)(SO Ψ=                  
 (2) 

 
 Denklem 1 ve 2 de  S; Toplam fonksiyonu, ui ; Giriş fonksiyonu, wi ; Ağırlıklandırma faktörü, O ; 

Çıkış fonksiyonu, Ψ(S) ; Aktivasyon fonksiyonu, θ ; Eşik değeri göstermektedir[6]. 
Tüm metin formatları, 10 mm ilk satır girintili, tek aralıklı olmalıdır. Çift aralık sadece bu örnekte 

belirtildiği gibi başlık ve alt başlıklardan önce kullanılmalıdır. Başlıkların ve alt başlıkların konumu ve 
tarzı bu örnektekine benzemelidir. Paragraflar arasında boşluk olmamalıdır. 

 

3 VERİ ANALİZİ 

Hesaplanan her büyüklük, temel alındığı bir birimin kaç katı olduğuna göre ifade edilerek sayısal 
özellik kazanır. Hesaplanan değerlerin, standart ölçütlere göre kritiği yapılarak değerlendirmeleri yapılır. 
Değerlendirme neticesine göre hesaplanan değerlerin, ölçüm yapılan disiplinin niteliğine göre istenilen 
amaca ulaşıp ulaşmadığının kararına varılır. 

Çalışmalarda tahmin edilen değerler, denetleme ve doğrulama amaçlı olarak, gerçek değerler ile 
karşılaştırılır. Karşılaştırma yapmak için çeşitli istatistiksel kurallar geliştirilmiştir. Bu kuralları aşağıdaki 
gibi sıralamak mümkündür: 

1. , olmak üzere iv  gerçek değerlerin, ie  tahmin edilen değerlerin oluşturduğu 
küme, v  gerçek değerlerin ve e tahmin edilen değerlerin ortalaması, vσ  gerçek ve eσ  tahmin edilen 
değerlerin standart sapmaları olmak üzere v ile e  arasındaki fark ‘eğilim’ (kayma) olarak 
adlandırılır. Kısaca tahmin edilen değerle gerçek değeri arasındaki farktır[7]. Korelasyon Katsayısı  
( r ), denklem (3)’daki gibi verilir[8]. 

ni ..............1=
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r , tahmin edilen değerle gerçek değer arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu ilişkiye göre yeni formüller 
üretilebilir. Fakat bunlar hesaplamada başarının değerlendirilmesi için yeterli değildir. Çünkü birinci 
hesaplamada elde edilen hata oranı oldukça yüksek olsa da, diğer hesaplamalarda da benzer hata oranı ile 
karşılaşılıyorsa, korelasyon katsayısı oldukça başarılı sonuç verir. 

2. Kök ortalama kare hatası (RMSE) denklem (4)’deki verilen matematiksel formülle hesaplanır. 
RMSE’ye, tahmin edilen değer ile gerçek değer arasındaki farklılaşmanın kesin ölçümü olarak 
bakılır. Aşağıdaki formülde elde edilen değerin küçük olması tahmin edilen değerin doğruluğunun 
ve başarısının kanıtıdır. 

1
2 2

1

1 ( )
n

i i
i

RMSE e v
n =

 
= − 

  
∑

          
 (4) 

3. Elde edilen tahminlerin gerçek değerlerle karşılaştırılmasında neticesinde Ortalama Sapma 
Hatasının(MBE) düşük değerde olması arzu edilir. İdeal MBE’nin sıfıra yaklaşması beklenir. MBE 
değeri pozitif veya negatif çıkabilir. Bunun bir önemi yoktur. MBE değeri, denklem (5) ile 
hesaplanmaktadır [9]. 
     

[ ]
1

1 n

i i
i

MBE e v
n =

= −∑          

 (5) 

4 BULGULAR 

Eğitim 
algortiması 

Gizli katman 
transfer 

fonksiyonu 

Çıkış 
transfer 

fonksiyonu 

Gizli 
katmandaki 
nöron sayısı 

MBE 
(MJ/m2) 

RMSE 
(MJ/m2) R 

trainlm logsig linear 24 -0.230 1.534 0,976 
trainlm logsig linear 20 -0.350 1.576 0.971 
trainlm logsig linear 16 -0.030 1.452 0.979 
trainlm logsig linear 14 0.320 1.415 0.976 
trainlm logsig linear 12 0.090 1.383 0.976 
trainlm logsig linear 8 -0.010 1.378 0.980 
trainlm logsig linear 6 -0.050 1.356 0.978 
trainlm logsig linear 4 0.010 1.325 0.978 
trainlm logsig linear 30 0.050 1.669 0.976 
trainlm logsig linear 34 -0.250 1.639 0.967 
trainlm logsig linear 36 0.320 1.277 0.980 
trainlm logsig linear 42 0.140 1.449 0.978 
trainlm logsig linear 46 0.070 1.465 0.974 

 
Tablo 1 incelediğinde algoritmalara ve transfer fonksiyonları değiştirilmeden gizli katmandaki 

nöron sayıları açık kod üzerinden değiştirilerek en başarılı sonuç elde edilmiştir. Buna göre gizli katman 
sayısı (q) 36 iken,  RMSE 1,277, MBE 0,320,  R 0,980 hata değerlerinin elde edildiği görülmektedir ve en 
başarısız hata değerleri ise gizli katman sayısı (q) 30 iken,  RMSE 1,669, MBE 0,050  R 0,976 olarak elde 
edilmiştir. Elde edilen sonuçların literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. 
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Lokasyon R MBE(K) RMSE(K) 
Antakya 0,992 1,07 1,376 
Antalya 0,988 -0,74 1,535 
Mersin 0,996 -0,02 0,787 
Adana 0,994 0,83 1,181 
Burdur 0,987 0,04 1,478 
Isparta 0,988 0,44 1,312 

K. maraş 0,996 0,62 1,115 
 

Tablo  2. Lokasyonlara bağlı korelasyon katsayısı ve hata değerleri 
 

Tablo 2 incelediğinde en büyük korelasyon katsayısı 0,996 olup Mersin ve Kahramanmaraş 
lokasyonuna aittir. En küçük korelasyon değeri ise 0,987 ile Burdur lokasyonuna aittir. En iyi MBE değeri 
-0,02 K olup Mersin lokasyonuna bağlı olarak elde edilmiştir. En kötü MBE değeri ise 1,07 K’dir. İlgili 
değer Antakya lokasyonundan elde edilmiştir. Diğer istatistiksel yöntemlerden biri ve en önemlisi olan 
RMSE değerleri de tablo(2)’de belirtilmiştir. RMSE değeri en büyük 1,535 K olarak hesaplanmıştır. Bu 
değer Antalya lokasyonundan elde edilmiştir. Yani yapılan çalışmada en büyük hata ile SR hesabı Antalya 
lokasyonunda yapılmıştır. En küçük RMSE değeri 0,787 K olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama Mersin 
lokasyonunda yapılmıştır. Çalışmada en başarılı hesaplama Mersin’de gerçekleştirilmiştir. Genel olarak 
incelendiğinde, SR hesaplamalarında RMSE değerleri 0,787 -1,535 K arasında değerler almaktadır. 
Yapılan literatür çalışmalarında RMSE değerlerinin 1-3,4 K arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca elde 
edilen sonuçların literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. Hatta bazı çalışmalardan, daha başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir 

 

 
Şekil 3. Antalya lokasyonuna ait SR değerinin tahmin ve gerçek değerleri 

 
Şekil 3 incelendiğinde 2002 yılının ocak,  nisan ve ekim aylarında hata miktarının yüksek olduğu 

görülmektedir. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında ise hata miktarı oldukça azdır.  
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Şekil 4. Mersin lokasyonuna ait SR değerinin tahmin ve gerçek değerleri 

 
Şekil 4 incelendiğinde 2002 yılının mayıs ve ekim aylarında hata miktarının yüksek olduğu 

görülmektedir. Mart, nisan, temmuz, ağustos ve kasım aylarında ise hata miktarı oldukça azdır.  
 

5 SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada 2000-2002 yılları arasında Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü’nden alınan 
veriler kullanılarak SR tahminleri oluşturulmuştur. SR tahminlerini oluşturmak için Yapay Sinir Ağları 
metodu kullanıldı. Harita üzerinde Adana, Antalya, Burdur, Antakya, Mersin, Kahramanmaraş ve Isparta 
lokasyonlarının değerleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen değerlerle kıyaslanmıştır. 
Kıyaslama neticesinde en başarılı hesaplama Mersin lokasyonunda gerçekleştirilmiştir. Diğer 
lokasyonlarda elde edilen hata değerlerinin literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. Yapay Sinir  ağlarının 
SR tahminlerinde kullanılmasının ne kadar başarılı sonuçlar verebildiği ortaya konulmuştur ve bundan 
sonraki çalışmalara örnek olabileceği istatistiksel olarak ispatlanmıştır. 
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Saadettin AKSOY 
Siirt Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Siirt, 56100 

Mehmet BOLAT 
   Siirt Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Siirt, 56100 

 ÖZET 

Bu çalışmada, doğrusal zamanla değişmeyen çok giriş-çok çıkışlı doğrusal dinamik sistemlerin 
durum değişkenlerini, yalnızca giriş ve çıkış ölçümlerini kullanarak hesaplayan basit bir kestirim 
algoritması önerilmiştir. Önerilen algoritma Walsh serisel yaklaşıklığı ve bazı önemli özelliklerini kullanır. 
Yöntem değişik boyutlu örneklere uygulanarak, serinin seçilen terim sayısı arttıkça doğruluğun arttığı 
gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Walsh serisi, kestirim, algoritma, sistem 

 

Walsh Series of State Variables of Constant Coefficient 
Linear Systems Estimate with approximate 

 ABSTRACT 

In this paper, a basic forecast algorithm is proposed that calculates the state variables of linear time-
invariant multi-input and multiple-output linear dynamic systems using only input and output 
measurements. The proposed algorithm uses the Walsh series approximation and some important 
properties. The method has been applied to different sized samples and it has been observed that as the 
number of selected terms in the series increases, the accuracy increases. 

 
Keywords: Walsh series, estimate, algorithm, system 

 
 

1 GİRİŞ 

Kutup yerleştirme, değişik türde denetleyicilerin analiz ve tasarımında sistemin dinamik davranışını 
belirleyen durum değişkenlerinin bilinmesi gerekir [1-4]. Özellikle parametre adaptasyonu ve değişen 
çalışma koşullarının söz konusu olduğu adaptif denetim uygulamalarında durum değişkenlerini gerçek 
zamanda kestirme işlevi oldukça önemli bir sorundur [5]. 

 Bu çalışmada önerilen kestirim algoritması, bir tür durum gözlemleyici olup, gözlemleyici 
durum ve yanılgı devingen denklemlerini esas alır. Yalnızca giriş ve çıkış ölçümlerini kullanan algoritma, 
söz konusu dinamik denklemlerin çözümünde Walsh serileri için tanımlanan Walsh polinom vektörü, 
tümlevleme işlem matrisi gibi özellikleri kullanır [6]. Yöntem üç aşamada tamamlanır. Birinci aşamada 
kestirim hatasını kısa sürede sıfıra götürecek olan geribesleme matrisi uygun bir yöntem kullanılarak 
belirlenir. İkinci aşamada kestirici ve yanılgı dinamik denklemlerinin her iki yanı tümlevlendikten sonra, 
kestirimi amaçlanan durum ve hata vektörleri ile bilinen denetim vektörünün (çözüm aralığı içinde sürekli 
oldukları varsayımı ile) Walsh serisel yaklaşıkları yerleştirilir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 
bağıntıların her iki yanındaki zamana bağlı terimler sadeleştirilir. Böylece durum ve hata türevsel denklem 
takımının çözümü, ayrı ayrı sabit katsayılı cebirsel denklemler takımının çözümüne indirgenmiş olur. Son 
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aşamada denklem takımları, bilgisayar destekli çözüme uygun bir biçimde düzenlenir. Düzenlenen bu 
eşitlik takımlarının çözümünden, bilinmeyen serisel açınım katsayıları hesaplanır. Yöntemin daha iyi 
anlaşılabilmesi için Walsh serilerinin bazı özelliklerinin bilinmesi yararlı olacaktır.  

2 WALSH SERİLERİ 

Herhangi bir f(t) fonksiyonunun Fourier serisine açılabileceği aşikârdır. Benzer biçimde [0,1] 
aralığında mutlak tümlenebilir herhangi bir f(t) işlevinin ilk r terim için Walsh serisel açınımı; 

               c c c c cr
T= −[ . . . ]0 1 2 1                                                                                  (1-

a)  

               Φ( ) [ ( ) ( ) ( ) . . . ( )]t t t t tr
T= −ϕ ϕ ϕ ϕ0 1 2 1                                                      (1-

b)  

olmak üzere; 

               f t c tT( ) . ( )≅ Φ                                                                                                                   (2) 

biçiminde verilebilir. Burada c0 , c1, . . . . cr-1 katsayıları Walsh katsayıları olup,  

      
c t f t dti i= ∫ϕ ( ) ( )

0

1

   ; i=0, 1, . . . r-1                                                                                      (3) 

bağıntısı ile hesaplanır. Bu katsayıların i= ∞  için; 

              
lim [ ( ) ( )]
i n n

i
f t c t

→∞ =

∞

− =∑∫ ϕ 2

00

1

0
                                                                                          (4) 

hata işlevini sağlaması gerekir. Φ( )t  ise Walsh polinom vektörü olarak isimlendirilir. Φ( )t ’yi 
oluşturan ϕi t( ) , i=0, 1, 2, . . . , r-1 işlevleri ise [0,1] aralığında tanımlı birim genlikli ortogonal kare dalga 
işlevleri olup, Walsh işlevleri seti olarak isimlendirilirler. Bu işlevler, söz konusu aralıkta tanımlı olan ve 
periyotları 1, ½, ¼, . . . , 21-k  olan birim genlikli Rademacher [7] işlevlerinden elde edilirler. r0(t), r1(t), . 
. . , rk(t) Rademacher işlevlerini göstermek üzere ilk i terim için Walsh işlevleri seti;    

 

 

ϕ
ϕ

ϕ

ϕ

0

1

2

( ) ( )
( ) ( )
( ) [ ( )] [ ( )]
( ) [ ( )] [ ( )]

t r t
t r t
t r t r t
t r t r t

=
=

=

=

0

1

2
1

1
0

3 2
1

1
1

                                                                                                       (5) 

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 [ ] [ ] [ ]ϕi ( ) ( ) ( ) ( )t r t r t r tk
b

k
b

k
bk k k= − −

− −

1 2
1 2

       
olarak yazılabilir. Burada,                                                                                                   

            k i= +[log ]2 1                                                                                                                  (6) 

olup, [.] işlevi köşeli parantez içindeki sayının en büyük tamsayı değerini gösterir. bk, bk-1, . . . , b1 
ise i’nin ikili sayı sistemi formunda gösterimidir. 
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        Yine ilk r terim için Φ( )t  Walsh polinom vektörünün 0 1≤ ≤t  için tümlevleme işlevi; 

            
Φ Φ( ) ( )( )τ τd P tr r

t

= ×∫
0                                                                                                        (7) 

biçiminde verilebilir [6]. Burada P, tümlevleme işlem matrisi olup, r=4 için, 

          

P( )

/ / /
/ /
/

/

4 4

1 2 1 4 1 8 0
1 4 0 0 1 8
1 8 0 0 0

0 1 8 0 0

× =

− −
−



















                                                                               (8)                                                                      

formunda basitçe oluşturulabilir. 

3 KESTİRİM YÖNTEMİ 

Verilen durum kestirim algoritması aşağıdaki gibi gösterilebilir: 
 

 
Şekil 1: Kestirici blok gösterimi 

 

A, B, C matrisleri sırasıyla özgün sistemin nxn boyutlu durum, nxm boyutlu giriş ve pxn boyutlu 
çıkış matrisleri olmak üzere, kestiricinin durum ve hata dinamik denklemleri: 

           
( ) ( ) ( ) ( )x t Ax t Bu t GCe t= + +                                                                                             (9)   

           ( ) ( ) ( )e t A GC e t= − ,  e x x( ) ( ) ( )0 0 0= −                                                                           (10) 

şeklinde yazılır. Burada, G geribesleme matrisi olup, sadece x x( ) ( )0 0≠  için etkin olup kestirim 
yanılgısını kısa sürede sıfır yapacak şekilde seçilmelidir. (9) eşitliğinden n boyutlu ( )x t  kestirim 
vektörünün hesaplanabilmesi için e(t) kestirim yanılgı vektörünün bilinmesi gerekir. Bu amaçla, öncelikle 
(10) türevsel eşitliğinin [0,1] zaman aralığında ilk r terim için Walsh serisel yaklaşıklığı çözümü için (7) 
ifadesi gereği ,  

 e t E t( ) ( )≅ Φ       [ ]Φ( )t r
T

= −ϕ ϕ ϕ ϕ0 1 2 1 ,      t ∈[ , )0 1                                         (11) 

yazılabilir. G matrisinin elemanları ise dizgenin durum gözlenebilir olduğu varsayımı ile, yanılgıyı 
kısa sürede  sıfıra götürecek  şekilde gelişigüzel  seçilebilen  [A-GC]  matrisinin 

λ λ λ1 2, ,  n  
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özdeğerleri 

 λ.Ι − + =A GC 0                                                                                                                 (12)        

özdenkleminden belirlenir [3]. 

 M A GC= −                                                                                                                         (13)       

tanımıyla, 

 ( ) ( ), ( )e t Me t e e= =0 0                                                                                                (14) 

eşitliğinin her iki yanının tümlevi alınırsa, 

 
e t e Me d t

t

( ) ( ) ( ) , [ , ]− = ∈∫0 0 1
0

τ τ
                                                                                

(15) elde edilir. E matrisi [0,1] aralığında 

 

 [ ] [ ]E e e e e e e e i nT T
n

T T
i
T

i i r= = =−1 2 0 1 1 1 2  , , , ,                           
(16) 

biçiminde tanımlı yanılgı Walsh katsayılar matrisi olmak üzere yanılgı vektörü 

 [ ]e t e e e t E tT T
n

T T
( ) ( ) ( )≅ =1 2  Φ Φ                                                                        (17) 

olarak yazılabilir. e(0) ise Φ( )t 'ye bağlı olarak 

         

e

e
e

e

t e e e t E t

n n r

T T
n

T T( )

( )
( )

( )

( ) [ ( ) ( ) . . . ( )] ( ) ( )

( )

0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

11

21

1

1 2 0=



















= =

×





   



Φ Φ Φ

                          
(18)  

şeklinde yazılır. (17) ve (18) eşitlikleri (15)' de yerleştirilip (7) özelliği kullanılırsa, 

 
[ ]E E t ME d MEP t

t

− = =∫0
0

Φ Φ Φ( ) ( ) ( )τ τ
                                                                       (19) 

elde edilir. Son eşitlikte zamana bağlı terimler sadeleştirilirse, 

 E MEP E− = 0                                                                                                                      (20) 

sabit katsayılı denklem takımı elde edilir. (20) ifadesi, E katsayı matris öğelerine göre düzenlenirse; 

[ . . . ] [ ] [ ( ) ( ) . . . ( )]e e e I P A e e en
T T

n
T

1 2
1

1 20 0 0= − ⊗ −

                               (21) 

cebirsel denklem takımı elde edilir. Burada P AT ⊗  Kronecker çarpımı olup, 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

665 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 
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T T
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n
T

nn
T

⊗ ≡























11 12 1

21 22 2

1 2

. . .

. . .
. . . . .
. . . . .

. . .                                                                      (22) 

olarak tanımlanır. n r×  tane bilinmeyen içeren bu denklem takımının çözümünden, bilinmeyen E 
katsayı matris elemanları belirlenir. ( )x t  kestirim vektörünün Walsh serisel yaklaşıklığı çözümü için, ( )x t  
ve u t( ) ’nin t ∈[ , ]0 1  aralığında sürekli oldukları varsayımıyla, 

           

[ ]
[ ]

( ) ( ) ( )

, , ,,

x t x x x t X t

x x x x i n

T T
n

T T

i
T

i i i m

≅ =

= =





−

1 2

0 1 1 1 2



 

Φ Φ

                                                                (23)                                                                                                                            
 

          
( ) [ ( ) ( ) . . . ( )] ( ) ( )x x x x t X tT T

n
T T0 0 0 01 2 0= =Φ Φ                                              (24)

           

[ ]
[ ]

u t u u u t U t

u u u u i m

T T
m

T T

i
T

i i i r

( ) ( ) ( )

, , ,,

≅ =

= =





−

1 2

0 1 1 1 2



 

Φ Φ
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biçiminde tanımlanan Walsh yaklaşıklıkları ve (17) yaklaşıklığı kullanılarak, yanılgı vektörünün 
hesabındaki benzer işlemler sonucunda,   

            [ . . . ] [ ] [ . . . ]x x x I P A k k kn
T T

n
T

1 2
1

1 2= − ⊗ −

                                      (26) 

            K k k k BUP GCEP XT T
n

T T= = + +[ . . . ] [ ]1 2 0  

cebirsel denklem takımı elde edilir. Bu denklem takımının bilgisayar destekli çözümünden n r×  
adet X matris öğeleri belirlenir. Sonuçta (21) ve (26) ifadelerinden elde edilen Walsh katsayıları (17) ve 
(23)’ de yerleştirilerek kestirimi amaçlanan durum vektörü ve yanılgı vektörünün t ∈[ , ]0 1  aralığı için 
yaklaşık analitik ifadeleri elde edilmiş olur. 
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ile verilen durum gözlenebilir sistemin durum değişkenleri, önerilen algoritma ile hesaplanarak tam 
çözüm ile birlikte aynı eksen takımında değişimleri verilmiştir. 
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Şekil 2: Durum değişkenlerinin gerçek ve yaklaşık çözümleri 

5 SONUÇ 

Önerilen yaklaşık algoritmasında kullanılan Walsh fonksiyonlarının serisel elemanlarının sayısı 
arttıkça kestirim sonucu tam çözüme daha fazla yaklaşmaktadır. Diğer yandan yanılgı dinamiğinin 
kutupları sıfırdan uzaklaştıkça kestirim sonuçları tam sonuçları daha erken yakalamaktadır. Algoritma 
t ∈[ , )0 1 aralığı için tanımlanmasına karşın, t ≥ 1 bölgesi için de kullanılabilir. Bunu sağlamak için 
çalışma aralığı üst sınırı 1 olarak ölçeklenmelidir 
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DİVAN EDEBİYATINDA TÜR OLARAK İBRET NÜMA: 
KASİDE-İ İBRET-NÜMA VÜ NASİHAT-ÂMÎZ  

EBUSSU’UD EFENDİ  
  

Müzahir KILIÇ96  
  

ÖZET 
 
 Yanlış davranışların yol açtığı kötü sonuçlardan ders almak anlamında ahlâk ve 

tasavvuf terimi.  
Sözlükte “geçmek, aşmak” manasındaki abr kökünden gelen ibret kelimesi genellikle “görünenden 

görünmeyene geçmek, nesnelerin ve olayların dış yüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalışmak, 
olaylardan ders alıp doğru sonuçlar çıkarmak ve buna göre davranmak” anlamında kullanılır.   

İnsanların Allah’ın emirlerine, dinin hükümlerine ve ahlâk kurallarına uygun şekilde hareket edip 
mutlu ve huzurlu yaşamalarında ibret almanın büyük bir payı olduğu için Kur’an’da peygamberlerden, 
onların gönderildiği toplumlardan ve kendilerine karşı gelenlerden söz eden kıssalara geniş yer verilmiştir. 
97  

İbretnüma; Daha çok tasavvufi hikâyelerin ve menkıbelerin konu olarak ele alındığı türlerdir. 
Vakayi ibret-nümâlarda olduğu gibi tarihi olayları anlatan eserlere de ibret-nümâ adı verilmiştir. İbret-
nümâ adıyla yazılmış manzumeler konuları bakımından bir bakıma nasihat-nâme, pend-nâme gibi türlerle 
benzerlik gösterirler.   

Ebûs-su´ud Muhammed B. Muhammed El-´İmâdî tarafından yazılmış olan bu manzume kaside 
tarzında olup Milli Kütüphane Yazmalar bölümünde 06 Mil Yz A 2320/4 numara ile kayıtlıdır.  Bu kaside, 
yazma nüshanın 46b-47 b yk arasındadır. Nesih yazı ile 19 satır, toplam 47 beyitten ibaret bir kasidedir.  
48 a ‘da Kaside-i ibret Amiz Lamiî Çelebi (r.a) başlığıyla Lamîi Çelebi’nin İbret-nüma’sına bir manzume 
yazmıştır.   

İbret-nüma adı altında birçok eser vardır. Bir küçük kasideden ibaret olanları olduğu gibi Şemseddin 
Sivasi’ye ait olan ve 4890 beyitten oluşan ve muhtelif konuların hikâye (mesnevi nazım şekliyle) anlatılan 
hacimli olanları da vardır.   

Milli Kütüphane yazmalar bölümünde rastladığımız bu eseri tebliği olarak sunmayı uygun bulduk.  
Anahtar Kelimeler: İbret, ibret-nüma Ebussud Efendi  
  
Giriş  

EBUSSUD EFENDI (ÖL.982/1574)  

  
Osmanlı şeyhülislam, hukukçu ve müfessirlerindendir. Babası Çorum İskilip’e bağlı Yavsi (İmad) 

köyünden olduğu için Ebussud Efendi Muhammed El-İmadi diye de bilinir. Şairlik kudreti yoktur. Şiirleri 
basittir. Dil ve edebiyata dair eserleri arasında Kaside-i MimiyyeSultan Süleyman Mersiyyesi, Dua-nâme 
ve Galat-ı Ebussud sayılabilir.  İbret-nümâ adlı eserinden bahsedilmemektedir.98  

                                                 
96 Yrd. Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü,  muzahirk@msn.com  
97 TDVİA c.21, s.368  
98 Akgündüz, Ahmet, TDVİA c. 10, s.365-371  
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İBRET-NÜMÂ  

  
 “Gönül Beytullâh’tır misâl-i semâ/Direksiz halk olmuş bir ibret-nümâ”.    
İbret-nümâ; farsça olup, ibret gösteren, ibret veren anlamaları taşır. “Yanlış davranışların yol açtığı 

kötü sonuçlardan ders almak anlamında ahlâk ve tasavvuf terimi. Sözlükte geçmek, aşmak "manasında – 
ki abr kökünden gelen ibret kelimesi genellikle “görünenden görünmeyene geçmek, nesnelerin ve olayların 
dışyüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalışmak, olaylardan ders alıp doğru sonuçlar çıkarmak ve 
buna göre davranmak" anlamında kullanılır. İnsanların Allah'ın emirlerine, dinin hükümlerine ve ahlâk 
kurallarına uygun şekilde hareket edip mutlu ve huzurlu yaşamalarında ibret almanın büyük bir payı olduğu 
için Kur'an'da peygamberlerden, onların gönderildiği toplumlardan ve kendilerine karşı gelenlerden söz 
eden kıssalara geniş yer verilmiştir. Ayrıca tanrılık iddiasında bulunan Firavundan bahsedilirken, “Bunda 
Allah'tan korkanlar için ibret vardır” denilmiştir.  Bu ayetlerden ancak akıl sahibi, sağduyulu ve Allah'tan 
korkan kişilerin ibret alabileceği anlaşılmaktadır. Mutasavvıflar ibret ve i'tibar terimlerini daha çok marifet, 
ahlâk ve edep yönünden yorumlamaya çalışmışlardır.(Uludağ, 367)99  

Bu konuyla ilgili yazılmış birçok eser vardır. Ayrıca müstakil manzûmeler, risâleler, mesneviler 
ibretnümâ konusunu içermektedir. 100 Bu eser, Cennet-mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin Suret-i 
Hal'leri Hakkında Hayrullah Efendi'nin  Risâlesi’dir. İçerdiği konu itibariyle, öğüt verme amacını güder. 
Bir durum değerlendirmesidir. Pend-nâmelerle ortak özellik taşır. Bu yönüyle de Klasik edebiyatta bir tür 
olarak kabul edilebilir. Klasik edebiyatımızda –nâme veya –nümâ son ekiyle biten birçok tür vardır. Bu 
alanda yazılmış eserlerin en önemlisi Şemseddîn-i Sivâsî’nin İbret-nümâ adlı mesnevisi101 sayılabilir. 
Mesnevi, Ferîdüddîn-i Attâr’ın İlâhî-nâme’sinden seçilip tercüme edilen hikâyeler ve hikâyelerin sonuna 
eklenen “İbret” adlı kıssadan hisse bölümlerinden oluşur. Musibetnâme türünde yazılmış eserlerin de 
netice itibariyle bir ibret mesajı verdiği aşikârdır. Evliya Çelebi Seyahat-nâmesinde102 Karagöz ve Hacivat 
arasında geçen konuşmalar “(...) ibret-nümâ-yı tasavvuf, Hayâl-i Zil mü'ellifi Şeyh Şüşterî hazretleri bizzât 
bunda medfundur. Her kim ziyâret etse elbette gülmesi mukarrerdir. Kuddisesırruhu'l-azîz.'3’7 bölümü bir 
ibret –nümâ olarak değerlendirilmiştir.   

Babaların oğullarına hitaben söyledikleri öğütler, nasihatler de ibret-nümâ türünden kabul edilir. 
Şeyh Edebali’nin nasihati çok bilinen örneklerden biridir. Evliya Çelebi’nin oğluna nasihatini kısa bir 
örnek olarak aşağıya alıyoruz.  
  

“Oğul âdem yohsul olur besmelesiz taam yeme!  
Ser verecek sözün var ise sakın avretine deme!  
Cünüb olup yemek yeme!  
Esvabın söküğün üstünde dikme!  
İyi adın keme takma ve keme yoldaş olma! Zararın çekersin.  
                                                 

99 Uludağ, Süleyman, TDVİA, c. 21, sa. 367  
100 Baykal Bekir Sıtkı,İbret-nümâ (Mabeynci Fahri Bey'in Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler  
Türk Tarih Kurumu Yayınları / İkinci Dizi  
101 Erol ÇÖM, Semseddin-i Sivasi’s Masnawi Named Ibret-nümâ, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 127  

102 Aydın Öncü, Karagözle İlgili Araştırmalarda Bir Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, A.Ü.Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 46  
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Yürü ileri gözüm kalma geri!  
Alay bozma tarlaya basma yârân payına sarkma!  
Komadığın yere el uzatma!  
İki kişi söyleşirken dinleme!  
Nân u nemek (ekmek ve tuz) hakkın gözet!  
Nâ-mahreme nazar edüp ihanet etme!  
Davetsiz bir yere varma; varırsan emn ü eman yerde ehl-i ırza var!  
Mahrem-i esrâr ol her mecliste istimâ ettiğin sözleri hıfz eyle!  
Evden eve müsâferet edüp söz gezdirme; zemm ü nemm ü gıybet ü mesâvîden ârî ol!  
Halûk ol herkesle hüsn-i ülfet edüp lecûc (inatçı) ve zeban-dıraz (uzun dilli) olma!  
Senden ulular önünde gitme ihtiyarlara riayet et.  
Daima tâhir olup her muharremât ü menhiyâttan perhizkâr ol!  
Evkat-i hamseye (beş vakit namaza) müdâvemet edüp salâh-ı hâl ile mukayyed olup ilme meşgul 

ol!”103  
  

Bu konuda yazılmış bazı eserler  
1. İbretnümâ-yı Devlet (Tahlil ve Tenkitli Metin) , 2002, Ahmet ÖĞRETEN (Yayına hazırlayan)  
2. Safiyyüddinzâde/Burusevî, Şeyh Mehmed Muhyiddin Efendi, İbret-nümâ,104  
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENER Tarihe Tanıklık Eden Bir Manzume: Kilisli Rûhî’nin Târîh-i İbretNümâ’sı  
4. Aysel Yıldız, Şehzadeye Öğütler: Ebûbekir Ratıb Efendi’nin Şehzade Selim’e (III) Bir Mektubu, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10746,metinpdf.pdf?0  
  

Bazı eserlerin sebeb-i te’lif bölümünde eseri niçin kaleme aldığını bir ibret-nümâ olarak 
değerlendirilir;  

Regaibiyye'yi niçin kaleme aldığını müellifi Sâlahi de şöyle açıklamaktadır:105  
Hâme-i ibret-nümâ virmek diler  
Leyle-i Cum'a Regaâib'dür haber  

METİN FÂSILA-I IBRET-NÜMÂ VÜ NASIHAT-ÂMÎZ EBUSSU’UD EFENDI 
RAHMETULLAH  

  
Fâilâtün  Fâilâtün  Fâilâtün Fâilün  

- . - -  - . - -  - . - -  - . -   
Gitti hengâm-ı şebâb elden dem-i vuslat gibi  Geldi 
eyyâm-ı şebîb erdi şeb-i firkat gibi   

  
Sarsar-ı bâd-ı fenâ yaktı selâmet haymesin  Çâk çâk etti 
revâkın hâme-i sıhhat gibi   
  
Kâmetinden âfiyet dîbâsın aldı rûzgâr  Alnıma verdi belâ 
âvâresin hıl’at gibi   

                                                 
103 İbrahim Demirci   
104 Prof. Dr. Sebahat Deniz, Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü Safiyyüddinzâde/Burusevî Maddesi   
105 Akkuş, Yrd. Doç. Dr. Mehmet, Edebiyatımızda Regaibiyye Ve Salahi'nin Matla'u'l.Fecr'i  
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Gerdiş-i eflâk tayy itdi sicil-li ömrümi  Şol şütüri mahv 
olup ebter kılan hüccet gibi   
  
Merr-i eyyâm-ı şühûr vü kerr-i avâm-ı dühûr Komadı 
tende mecâl vü rûhda rahat gibi   

  
Çökdi bünyâd-ı beden bozuldı timsâl-ı cesed  Deyr 
divârında birbir mahv olan sûret gibi   
  
İhtilâl erdi mizâca za’fa yüz tuttu kavî  Kalmadı a’zâda 
hergiz kuvvet ü kudret gibi   
  
Her biri dünya değerken bilmedim kıymetlerin   

Yok yere oldı hebâ ömr-i kirân kıymet gibi   
  
Tende tâbın var iken sarf et ma’âni kimseye  Olmadın bî-
çâre hak nâçâr bî-tâkat gibi   
  
Za’fla üftâde vü hîzân ömr-i ser-haddin geçüb  

Bir aceb iklîme erdüm âlem-i gurbet gibi  
  
Hîç ehlinden enîs-i âşinâdan kimse yok   

Bulmadım hergiz birinde ins ü yâ ülfet gibi   
  
Sâki-i devrân bana bir bâde nûş ettirdi kim  Üstüne câm-
ı ecel içsem gelür şerbet gibi   
  
Ceyş-i hicrân eyledi nâlân vücûdun kişverin  Milk-i dilde 
leşker-i cûr ettiği gâret gibi   

  
Hânumân-ı dil yıkıldı kalmadı taş üzre taş   

Dest-i cûr-ı devr ile vîrân olan mülket gibi   
  

Ten hisârın top-ı gam yıkdı aceb bu kim henüz  Dinmez 
âhım gulgul-ı şâm ü seher nevbet gibi   
  
Dikilür burc-ı bedenden yer yer ettükce figân  Âhı dil-
sûzun duhânı göklere ra’yet gibi   
  
Geldi idrâke talel gitti meşâirden şuûr  Kalmadı bir sıhhat 
üzre sem ü yâ ru’yet gibi   
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Bir zaman idi ki bâğ ü râğa kıldıkça güzer  Görünürdi her 
kenârı gülşen-i cennet gibi   

  
Şimdi ol hâlâtın oldı cümlesi h’âb-ı hayâle  Âlem-i 
rü’yâda idrâk olunan hâcet gibi   

  
Bezm gâh-ı üns iken görsem gelür şimdi bana  Sahn-ı 
gülzâr-ı İrem yerine vahşet gibi   
  
Nağme-i bülbüle ferah bahş ü sürûr encâm iken   

Gam-fezâ oldı sadâ-yı bûm pür-nekbet gibi   
  

Görmez oldı revnak-ı eyyâmdan ayn-ı eser   
Gözüme dünyâ görinür gayrı mâhiyyet gibi   

  
Sanuram âfâkı tuttı nâr-ı âşub ü fiten   

Sîne-i sûzânum içre âteş-i hasret gibi   
  
Eşk-i pür hûn ser-te-ser tuttı cihân etrâfını Dem-be-dem 
zeyl-i ufukda görünen humret gibi   

  
Mülk-i sıhhatte ikâmet müddeti oldı tamâm  Görünen 
şimdi kadem iklîmine rihlet gibi   
  
Âlem-i kevn ü fesâd ashâbına mevt ü fenâ   

Muktezâ-yı hükm tab’ u mûcib-i hilkat gibi   
  
Bu güzer-gâh-ı fenâ sahnında ümmîd-i bekâ  Eylemek 
fikr-i muhâl ü bâtıl emniyet gibi   
  
Virse  ger gerdûn zimâmın kabza-i tedbîrine   

Görmesin hergiz cihanda zahmet ü şiddet gibi   
  
Olsa mirkat-ı celâlın pâyesi ihrâm-ı Mısr  

Ayn-ı âlem görmese ömründe ol rıf’at gibi   
  

Sun’-i  bi-hemtâsına nisbet görünse nâzıra  
Tâk-ı Kisra kasr-ı Kayser muhtasar san’at gibi   

    
Sanma kim dest-i havâdis ana te’sîr etmeye  Ermeye 
eyvânına bir rahne vü âfet gibi   
  
Necmün olsa sa’d-ı ekber menzilin burc-ı Zühal  İrmeye 
ikbâluna idbâr ü yâ ric’at gibi   
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Fark-dâne hem-ser ü cevzâya olsan hem-‘inân Âsmân 
olsa yerün mihr-i fülk-i rütbet gibi   
  
Âftâb-ı ömrüne tâ ki erer bir gün küsûf Âleme tâbân iken 
nûrın kılur zulmet gibi   
  
De’s şeklinde felekde görünen şekl-i hilâl  Hâsılı ömrünü 
halkun biçmeye âlet gibi   
  
Yâ gümân kabza-ı kudretdür ehl-i âleme   

Atmağa tîr-i kazâyı nâvek-i mihnet gibi   
  
Bezm kişi ehlinün yâ kâse-i a’mârıdur   

Eksilüp geh doldığun iş’âr ider âyet gibi   
  
Belki cümle heykel ü eflâk ü evzâ-ı nücûm   

Âlemün şekl-i fenâsın resm ider hayset gibi   
  

Âleme beyhûde bakma eyle im’ân-ı nazar  Sun’-i üstâd-
ı ezelde nâzır-ı ‘ibret gibi   
  
Her biri zerrât-ı ekvânın lisân-ı hâl ile   

Keşf idersırr-ı cihânı nâtık-ı hikmet gibi   
  
Meskenet hâlini iksîr-i sa’âdet bil sakın   

Eyleme câh ü celâle meyl yâ rağbet gibi   
  
Vâkıf olmaz bâr-gâh-i âlemün tertîbine  Bilmeyen saff-ı 
te’âlâ mesned-i izzet gibi   
  
Sa’y kıl fehm-i rümûz-i kâinâta gerçi kim  

Künh-i esrârına ermez akl ü yâ Fikret gibi   
  

İlm-i  irfân mesleğinde eyledüm sa’y-i cemîl  İtdüm 
erbâb-ı hüner itdükleri himmet gibi   
  
Keşf-i esrâr-ı hakâyıkda besi çekdüm ‘ınâ İtmedüm ol 
bâbda ihmâl yâ gaflet gibi   
  
Marsad-ı inzârum oldı evc ü geh-i hadîd  Cüst u cûda 
işler itdüm hârık-ı âdet gibi   
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Mevkif-i hayretten özge bir makâma irmedüm  Müntehâ-
yı râh-ı irfân âlem-i hayret gibi   
  

DEĞERLENDİRME  
Kırk yedi beyitten olan bu kaside “gibi” redifiyle yazılmış bir ibret-nümâdır. Tasavvufi ve ahlâki 

değerler taşımaktadır. Dünyanın vefasızlığından, ona güvenmenin doğru olmadığından bahsetmektedir. Bu 
dünyanın akl-i selim olanlar için bir ibret dünyası olduğunu, fani olduğunu söylemektedir. Giriş 
bölümünde; gençliğin elden gidip, yaşlılığın eriştiğini, selamet çadırını kasırganın yerinden söküp 
götürdüğünü, zamanın üzerindeki sağlık elbisesini çıkardığını ve bela elbisesini giydirdiğini, her bir 
güzelliğin dünyalar değer iken hiçbirinin kıymetini bilmediğini, vücudunun zayıf düştüğünü ve ömrünü 
tüketerek bir acayip iklime vardığını söyleyerek başlar.   
Gelişme ömrünün habersiz bir şekilde gelip geçtiğini, kıymetini bilmediğini, bu fena alemine itibar 
etmenin doğru olmadığını, çünkü ömür güneşinin bir gün batacağını ve karanlıklara gark olacağı 
gerçektir.   

Âleme beyhûde bakma eyle im’ân-ı nazar   
Sun’-i üstâd-ı ezelde nâzır-ı ‘ibret gibi    

Beytinde “ibret” ifadesini kullanarak manzumenin bir “ibret-nümâ” olduğunu göstermiştir.  
Sonuç bölümünde ilm-i irfan mektebinde sa’y-i cemil eylediğini, sırlar âlemine daldığını, çabalar 

gösterdiğini ancak hayret makamından özge bir makama ermediğini söyler.  
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Arş. Gör. Rabia Sena Akbaba 
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ÖZET 
 
Çocuklara hitap eden edebiyat ürünleri, kitaplarla sınırlı değildir. Gazeteler, dergiler, afişler, 

okuma kartları gibi materyaller de çocuk edebiyatı ürünleri arasında yer almaktadır. Çocukluk çağındaki 
bireylere yönelik olarak yayın hayatına giren süreli yayınlar, çocukların okuma etkinliklerini 
gerçekleştirmelerinde bir araç konumundadır. Tanzimat sonrası Türk edebiyatındaki ilk çocuk mecmuası 
olan Mümeyyiz (1869), eğitim amaçlı metin türleri, eğitim meselelerini ele alan metinler, eğlenceli fıkralar 
ve yardım kampanyaları gibi konulara yer vermiştir. Diğer çocuk mecmualarında da bu anlayış devam 
etmiştir. Tebliğimizde inceleme konusu yaptığımız Çocuklara Arkadaş mecmuası, 1881 yılı içerisinde 
toplam 12 sayı olarak yayımlanmıştır. Eski harfli alfabeyle yayınlanan mecmuanın künyesinde “Her on 
beş günde bir musavver çıkar” başlığı yer almaktadır. Künyede mecmuanın muharriri “Sıhıyye 
Ketebesinden Mehmet Şemseddin”dir. Mecmuanın ilk sayısı Hicrî 1 Cemaziyülevvel 1298 (Miladî 1 Nisan 
1981); son sayısı ise 1 Zilkade 1298 (Miladî 25 Eylül 1981) tarihlerinde yayımlanmıştır. Künyedeki 
“musavver” kelimesinden de anlaşılacağı üzere mecmuanın her sayısında bilgi maksadıyla insan, hayvan 
veya eşya resimlerine yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Mecmuaları, Çocuklara Arkadaş, Resimler 

 

A Review on "Çocuklara Arkadaş" from Old Alphabet 
Children's Journals 

ABSTRACT 
Literary products addressing children are not limited to books. Materials such as newspapers, 

journals, posters, reading cards are among the children's literature products. The periodicals that have 
entered the publication life for the children are a tool for children to perform reading activities. Mümeyyiz 
(1869), the first child journal in Turkish literature after the Tanzimat, included educational issues such as 
types of texts for educational purposes, texts that deal with educational problems, funny jokes and charity 
campaigns. This understanding continued in other children's journals. The “Çocuklara Arkadaş”  journal, 
which we discussed in our notification, was published as a total of 12 issues in 1881. The title of "Every 
fifteen days comes out picture text." is located in the tag of the journal which published with the old 
alphabet. The journal’s writer is Mehmet Şemseddin from "Sıhıyye Ketebesi". The first issue of the journal 
was published Hijri 1 Cemaziyülevvel 1298 (1 April 1981); the last issue of the journal was published in 
1 Zilkade 1298 (25 September 1981). As can be understood from the word "musavver" in the tag, every 
issue of the journal contains pictures of people, animals or objects for information.  
 
Key Words: Turkish Education, Children's Literature, Children's Journals, Children's Friends, Photos. 
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1. GİRİŞ 
İnsan neslinin belli bir yaş aralığına tekabül eden hayat devresine “çocukluk çağı” denir. Bu 

devreyi idrak eden insan, yeme ve içmeden barınmaya, giyimden eğitime uzanan süreçte daha çok 
yetişkinlerin bakım ve himayesine muhtaçtır. Ancak bu çocukluk devresini kapsayan yaş aralığı mutlak 
olmayıp bunda coğrafî şartlar, biyolojik tekâmül, inanç ve kültür gibi faktörler tayin edici bir rol 
oynamaktadır. Bu yaş aralığının, ilk çocukluk çağı, ikinci çocukluk çağı ve son çocukluk çağı olmak üzere 
üç alt bölüme ayrılabileceğini ifâde eden Oğuzkan (1977: 12), bunu şöyle açıklar: “İlk çocukluk çağı 2-6 
yaşlarını kapsamakta ve bu çağa oyun çağı adı da verilmektedir. Okul çağı olarak anılan ikinci çocukluk 
çağı terimi 6 -10 veya 6 -12 yaşlan arasındaki yaş grupları için kullanılmaktadır. Son çocukluk çağı ise 10 
-13 veya 12 -14 yaşlarını kapsamakta olup bu çağa erinlik çağı da denilmektedir.” Çocukluk devresinin 
beden ve zihnî gelişim bakımından 0-16 ile 0-14 aralığında değişkenlik gösterdiği yolunda görüşler de söz 
konusudur (Yalçın ve Aytaş, 2016: 13). 

Ebeveyn başta olmak üzere diğer yetişkinler tarafından himaye edilen çocukların eğitimi, temel 
ihtiyaçları içerisinde başat bir konumdadır. Ülkelerin kültür, medeniyet ve iktisadi bakımdan gelişmesine 
paralel olarak çocukların eğitimi de değişkenlik göstermektedir. Çocukların, özellikle duygu ve 
düşüncelerinin eğitilmesinde edebiyat önemli bir paya sahiptir. Çocuklara hitap eden edebiyatla ilgili pek 
çok tarif yapılmıştır. Oğuzkan (1977: 12) “çocuk edebiyatı” deyimiyle 2 -14 yaşları arasındaki kimselerin 
ihtiyacını karşılayan bir edebiyat alanının anlatılmak istendiğini belirtir ve şunları söyler: “Gerçekten 
‘çocuk edebiyatı’ deyimi, çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine hitap eden 
sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar. Masallar, hikâyeler, romanlar, anılar, biyografik eserler, gezi yazıları, 
şiirler, fen ve tabiat olaylarını anlatan yazılar vb. hep bu çerçeve içine girebilir.”  

Çocuklara hitap eden edebiyat ürünleri, şüphesiz kitaplarla sınırlı değildir. Gazeteler, mecmualar, 
afişler, okuma kartları gibi materyaller de çocuk edebiyatı ürünleri arasında yer almaktadır. Çocukluk 
çağındaki bireylere yönelik olarak yayın hayatına giren süreli yayınlar, çocukların okuma etkinliklerini 
gerçekleştirmelerinde etkili bir araç olarak görülebilir.  

Ülkemizde çocuklar için özel gazete ve mecmuaların yayınlanmasına 19. yüzyılın ikinci yarısında 
başlanmıştır. Bizde bilinen ilk çocuk gazetesi 1869-1900 yılları arasında yayınlanan haftalık “Çocuklar 
İçin Mümeyyiz” adlı gazetedir. Bu gazeteyi “Sadakat” (1875) ve “Etfal” adlarını taşıyan gazeteler 
izlemiştir. “Tercüman-ı Hakikat” gazetesinin rüştiye (ortaokul) öğrencileri için haftada bir verdiği ek de 
(1878) ülkemizde yayımlanan ilk çocuk gazeteleri arasında sayılabilir (Şirin ve arkadaşları, 2000: 243). 

Tebliğimizin konusunu teşkil eden “Çocuklara Arkadaş” mecmuası da Tanzimat sonrasında 
çocuklara hitap eden süreli bir yayındır. Mecmuanın, elimizde mevcut bulunan 12 nüshası farklı açılardan 
incelenerek bunun çocuk eğitimine yaptığı katkı irdelenmeye çalışılmıştır. 

 
2. “ÇOCUKLARA ARKADAŞ” MECMUASININ İNCELENMESİ 

 
2.1. Mecmuanın Teknik Özellikleri  

Çocuklara Arkadaş mecmuası Mehmet Şemseddin tarafından 12 sayı olarak neşredilmiştir.106 
Mecmuanın her sayısı -tarihleri değişmek suretiyle- standart bir künyeyle çıkmıştır. Bu künyede yer alan 
bilgiler aslî formatıyla şöyledir:  

Çocuklara 
Arkadaş 

Muharriri 
Sıhhiye Ketebesinden 
Mehmed Şemseddin 

Numro 1        Her On Beş Günde Bir Kere Musavver Çıkar        Cild 1 
Fi 1 Cemâziyelevveli  

1298 
 

                                                 
106 Çocuklara Arkadaş’ı Latinceye aktararak kitap hâlinde neşreden Fahreddin Gün, mecmuanın 12+1 sayıdan 

oluştuğunu belirtmektedir (Gün, 2015: 13). Ancak biz 12 nüshasına ulaşmış bulunuyoruz.  
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16 sayfadan oluşan Çocuklara Arkadaş mecmuası, yayınlandığı dönemin imkân ve şartlarına göre 
temiz bir baskıyla yayınlanmış olup mizanpajı da itinayla tasarlanmıştır. Mecmuada farklı bir sayfa 
numarası uygulanmıştır. Şöyle ki, sayfa numaraları mecmuanın bütün nüshalarına müteselsil (zincirleme) 
surette konulmuştur. İlk nüshanın birinci sayfası 1 rakamıyla numaralandırmış olup on ikinci nüshanın son 
sayfası ise 192 rakamıyla son bulmuştur.107 

Çocuklara Arkadaş mecmuası on beş günlük periyodla neşredilmiştir. Her ayın on beşinci günü 
esas alındığından mecmuanı neşri farklı günlere denk gelmektedir. İlk nüshanın künyesinde gün adı yer 
almamış, takip eden nüshaların künyelerinde gün adı da belirtilmiştir. 11. nüsha, belirlenen tarih olan 1 
Şevvâl yerine 16 Şevval Pazar gününe sarkmıştır. Künyede yer alan “musavver çıkar” kelimesiyle 
mecmuada resimlere yer verileceği ifade edilmiştir. Bazı nüshalarda ise birden fazla resim yer almaktadır.  

Mecmuanın ilk sayısı Cemâziyelevvel 1298 –Cuma- (1 Nisan 1881) tarihinde; on ikinci ve son 
sayısı ise 1 Zilkâde 1298 -Pazar- (25 Eylül 1881) tarihinde yayımlanmıştır.  

 
2.2. Editör Bilgisi 

Kaynaklarda, Çocuklara Arkadaş mecmuasının sahibi ve başyazarı Mehmed Şemseddin’in 
biyografisini aydınlatacak yeterli bilgiye rastlanmamıştır. Gün (2015: 13), Mehmed Şemseddin’in, 1849 
yılında İstanbul’un Fatih semtinde doğduğunu,  babasının deniz subaylarından Kaymakam Yusuf Bey 
olduğunu belirtmektedir. Mehmed Şemseddin’in biyografisiyle ilgili olarak Fahreddin Gün şu bilgileri de 
vermektedir: “19. yüzyılın en önemli çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Mehmed Şemseddin ilk 
mektepten sonra yabancı dil öğrenmiş, kendi kendisini yetiştirmiştir. Bunun dışında yazarın nasıl bir eğitim 
gördüğü sözgelimi nasıl sağlık memuru olduğu gibi hususlarda kaynaklarda bilgi verilmemektedir” 
tespitinde bulunmaktadır.” (Gün, 2015: 13)108 Mecmuanın künyesinde yer alan “sıhhiye ketebesinden” 
tabirinden Mehmed Şemseddin’in sağlık sektöründe görev aldığı anlaşılmaktadır. Çocuklara Arkadaş 
mecmuasının bazı nüshalarında yer alan hikâyelerin başına dercettiği “İngilizceden tercüme eyledim” 
ifadesi ise, muharririn bu lisana vâkıf olduğunu gösteriyor.  

Mehmet Şemseddin, tanzimat sonrası çocuk eğitimi ile ilgilenen önemli bir simadır ve toplumun 
ilerlemesinde en önemli unsurlardan biri olarak çocuk eğitimini görmüştür (Enginün, 2012).  

Mehmed Şemseddin, Çocuklara Arkadaş mecmuasından önce çocuklara hitap eden iki mecmua 
daha çıkartmıştır. Bunlardan ilki “Arkadaş” diğeri ise “Çocuklara Talim”dir. Okay’ın (1999: 48) 
ifadesiyle: “Arkadaş, 19. yüzyılın gerek şekil gerek içerik olarak Batılı anlamda ilk çocuk dergisidir.”  

Mecmuanın ilk sayısında Mehmed Şemseddin’in önsöz yerine sayılabilecek “iptidâ” başlıklı bir 
takdim yazısı yer almaktadır. Takdim yazısına ”bismihi sübhanehu vehamdihi” lafzıyla başlayan müellif, 
vatan çocuklarının okuyup yazmasına yardımcı olmak üzere daha önce 13 nüshalık “Arkadaş” isimli edebî 
bir gazete neşrettiğini, ancak bazı engellerden dolayı gazetenin neşrini devam ettiremediğini 
söylemektedir. 

2.3. Muhteva 
 Çocuklara Arkadaş mecmuasının münderecatı kendi içinde farklı metinleri barındırmaktadır. 

Yazıların büyük bir kısmı imzasız olduğundan bunların başmuharrir Mehmed Şemseddin’e ait olduğu 
tahmin olunabilir. Az sayıdaki bazı metinlerin ise farklı yazarlara ait olduğu tespit edilmiştir. Bu yazarların 
adları şöyledir: İsmail Hakkı, Mustafa Safiyüddin, Mehmed Hurşid, İbrahim Hilmi, İbrahim Hulusi, 
Ahmed Hamdi, Mehmed Mü’nin, Mehmed Hulusi, Esad. 

                                                 
107  İsmet Kür, (1991: 81) ”mecmuanın 11. sayıdan sonra yeni bir yıl başladığı için 2. cilde geçilmiş ve yeniden 1 

numaradan başlanmış” olduğunu belirtip “Ne var ki, kütüphanelerde derginin öbür sayılarını bulmak mümkün 
olmadı. Oysa 3. Sayıda ‘Maarif Nezâret-i Celilesinin ruhsatıyla’ çıktığını belirtir bir yazı da var” demektedir. 
Ulaştığımız mecmuanın 11. sayısında böyle bir kayıt olmadığı gibi, 3. nüshada da Kür’ün belirttiği “Maarif Nezâret-
i Celilesinin ruhsatıyla’ çıktığına dair herhangi bir ibare de yer almamaktadır. Ancak, Kür’ün işaret ettiği ifâdenin 
benzerine 12. Nüshanın sonunda “intihâ” başlığıyla dercedilen bilgi notunda görmekteyiz. Bu notta müellif, “…… 
Çocuklara Arkadaş”a işbu on ikinci nüshada bir cild itibariyle nihayet verildi. (…) yine 12 nüshası bir cilde olmak 
üzere ikinci cilde bedâ edilecektir.” demektedir (S. 12, s.192). 

108 Enginün (1998: 35), 19. yüzyıl yazarlarından Mehmed Şemseddin’in İngiliz lakabıyla maruf Yusuf isminde bir 
deniz kaymakamı (yarbay)nın oğlu olduğunu belirtiyor. 
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Mecmuada yer alan metinlerin dağılımı tür olarak çeşitlilik göstermektedir. Edebî tür olarak 
hikâyeler başta gelmektedir. 23 hikâyenin üç tanesi Mehmed Şemseddin tarafından İngilizceden tercüme 
edilmiştir. Ancak tercüme edilen hikâyelerin yazar isimleri verilmemiştir. Diğer hikâyelerden dördü 
Mehmed Hurşid, İsmail Hakkı, Hulusi ve Mehmed Hulusi tarafından kaleme alınmışlardır. Mecmuada yer 
alan 16 hikâyenin ise hangi yazarlara ait olduğu belirtilmemiştir. Her ne kadar imzasız metinler 
başmuharrir Mehmed Şemseddin’e ait olmayı icap ettirse de bunların başka eserlerden iktibas edildiğini 
de kabul etmek gerekir. 

Mecmuanın her nüshasında “başyazı” hüviyetiyle farklı mevzulardaki yazılara yer verilmiştir. 
Mehmed Şemseddin tarafından kaleme alınan bu yazıların başlıkları şöyledir:  İpdidâ ( (S.1)109, Kanaat (S. 
2), Bizi kim halk etti (S. 3), Ahlâk (S. 4), Benim ismim nedir? (S.5), Nezâfet (temizlik) (S.6), Say 
(çalışmak) (S. 7), İl(i)m (S. 8), Adâlet (S. 9), Nasihat (S.10), Nasihat (sabır) (S.11), Islah-ı nefs (S. 12) 

Söz konusu yazılar (İptidâ yazısı hariç), sade bir dille kaleme alınmışlardır. Muharrir, bu yazılarda 
çocuklara hitap ettiğinin şuurundadır. Bazen doğrudan çocuklara seslendiği de vakidir: “Söyle bana çocuk, 
ben neyim ve benim adım nedir?” gibi. 

Mecmuada dikkat çeken diğer bir husus da masal ve şiire yer verilmeyişidir. Sadece bir kaç metnin 
içerisine bazı manzum parçalar serpiştirilmiştir. Bunlardan biri, mecmuada imzası görülen Esad tarafından 
12. sayıda kaleme alınan “İntikam” adlı metinde yer alan bir dörtlüktür: Dörtlük şöyledir: 

Bağlanıp bâb-ı rızâya anda kal 
Ger var ise düşmenin Mevlâ’ya sal 
Hakk kulundan intikam hep alır 
Sanma asla ettiği ana kalır 
Mecmuada, hikâye haricinde edebî nitelik gösteren türlerden biri de “mudhika” başlığıyla yer alan 

mizahi metinlerdir. Bu mizahi metinlerin çocuğa görelik prensibine uygunluğu tartışmaya açıktır. 
Mecmuda, çocukların mânevî yönden duyarlığını arttırmak maksadıyla çeşitli konuları ihtiva eden 

yazılara da genişçe yer verilmiştir. Bir kısmı yukarda bahsedilen başyazıların konusunu teşkil eden itaat, 
kanaat, ahlâk, say (çalışmak), adâlet, sabır, arkadaşlık, nezâfet (temizlik), tahsil ve mütalaayla vakit 
geçirmek, ıslah-ı nefs, intikam: öç almak, çocukluk, vatanseverlik (muhabbet-i vataniye) gibi. 

Çocuklara Arkadaş mecmuasında yer alan diğer türler, makale, mülahazat, mesâil gibi 
başlıklardan oluşuyor. Bununla beraber mecmuada çeşitli konu başlıkları altında tanıtıcı yazılar da yer 
almaktadır. Bunları kendi içerisinde bir tasnife tabi tuttuğumuzda karşımıza şu konular çıkmaktadır: 

1. Tarihi eser ve yerlerin tanıtıldığı yazılar, 
2. Hayvanların tanıtıldığı yazılar, 
3. Bir kısmı gıdaların teşkil ettiği çeşitli maddelerin tanıtıldığı yazılar, 
4. Bazı konularda verilen bilgiler. 

Tarihi eser ve mekânların tanıtıldığı yazılarda İstanbul merkeze alınmıştır. Bunlar şu başlıklar 
halinde yer almıştır:  

Sultan Ahmed Câmi-i Şerifi (Camiin önündeki tarihi At Meydânı’na ait bir resimle desteklenmiş.), 
Yeni Câmi, Ayasofya, Sultan Mehmed yahut Fâtih, Sultan Bâyezid, Sultan Selim, Süleymâniye, Şehzâde, 
Nûr-ı Osmâniye ve Lâleli camileri. 

“İstanbul’un Bazı Mevkiine Dair Malumat” başlığı altında ise İstanbul’un tarihi mekân ve eserleri 
tanıtılmıştır. Bunlar: At Meydânı, Binbir Direk, Beğ Oğli (Beyoğlu), Kız Kulesi, At Meydânı’ndaki dikili 
taşlar ve Çenberli Taş’tır.  

Mecmuada, çocuklara yönelik olarak yer verilen diğer metinler ise çeşitli hayvanların 
tanıtılmasıyla ilgili olanlardır. Bunlar:  deve, baykuş, ada balığı, balina, kırlangıç, kanarya, tavşan, kurt, ve 
arı’dır. 

Çocuklara Arkadaş’ta diğer tanıtıcı yazılarda, gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok madde 
hakkında bilgi verilmiştir. Meselâ: Mâden, kahve, cam, mercan, şeker, incü (inci), çay, tuz gibi. Kezâ 
soyut-somut pek çok eşya, âlet ve kavramlar hakkında izahat bulunan metinler de mecmuada yer almıştır: 
Bahar, kâğıt, sünger, tütün, uyku, yağmur, kurşun kalem(i), zamk-ı arabî (bir nevi tutkal), ay ve yıl 
(mecmuada yer alan ve altı sayfadan oluşan en uzun yazı), Açanti milletinin acayip âdetleri (afrika 

                                                 
109 İlk nüshada yer alan bu yazı, önsöz olarak da okunabilir. 
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halklarından), yaz, ilm (ilim), demir yol(u), gazete, göz,  tutkal, vapur, hurufat basması. Söz konusu 
metinlerde yer yer yorumlar da yapılmıştır.  

Mecmuada, dikkat çeken yazılardan biri de “mülahazat” başlığı altında nasihat kabilinden kısa 
metin ve darbımesellerdir. Darbımesellere şu örneği verebiliriz: 

“İnsan arkadaşlarını gücendirmemelidir 
Zirâ arkadaş var ki karındaştan iyidir” (S.11, s. 163) 
Çocuklara Arkadaş mecmuasında metinleri desteklemek maksadıyla çeşitli resimlere de yer 

verilmiştir. Sadece 12. sayıda yer almayan resimlerin bir kısmı “vinyet” tarzındadır.  
Tablo 1: Çocuklara Arkadaş Mecmuasında Yer Alan Resimlere Dair 

Sayı Sayfa Resimlerle ilgili bilgi 
1 6 Bahar mevsiminin tasvir edildiği yazının mahiyetine uygun 

olarak çiçekler açmış bir ağaç dalına konmuş kuş resmine yer 
verilmiştir. 

2 10 Yaşamaya elverişsiz çöllerde devenin öneminin anlatıldığı 
yazının içerisine bir deve resmi konmuştur. 

2 24 Hikâyede, yağmurun yağması esnasında kuşların bu durumdan 
hoşnut olmadığını ifade etmek için ağaç dalları arasındaki yuvada 
kabuğuna çekilmiş kuşların resmine yer verilmiştir. 

2 26 Hikâyede, sahibi tarafından himaye edilen iki tavşandan büyük 
olanın küçüğün de yemesi için arka ayakları üzerine dikilip sepetteki 
turpları yere düşürmesi resmedilmiştir.  

3 41 “Ayasofya Cami-i Şerifi” başlığı altında tarihi mâbedin tanıtıldığı 
yazı, Ayasofya resmi ilave edilmiştir.  

3 45-
46 

Hayvanları konu edinen hikâyede anlatılanları desteklemek 
maksadıyla böcek, kuş ve at vinyetleri konmuştur. 

4 54 Baykuşun tanıtıldığı yazıya bu kuşun remi ilave edilmiştir. 
5 69 Ada balığı avının anlatıldığı yazıya bu balığın resmi ilave 

edilmiştir. 
5 74 İngilizceden tercüme edilen bir hikâyenin konusuna uygun 

düşen bir gemi tayfasıyla bir maymunun karşılaşması resmedilmiş. 
6 85 Okuyucuya tarihî eserleri tanıtmak maksadıyla Sultan Ahmed 

Camii’nin ön tarafındaki “At Meydanı” çizimi dercedilmiş. 
7 107 Kırlangıç kuşunun tanıtılması maksadıyla kaleme alınan bir 

yazıya bu kuşun resmi ilave edilmiş. 
7 112 “Mudhikat” başlığı altında yer verilen gülünç fıkralardan biriyle 

ilişkilendirilen fare resimleri konmuş. 
8 118 İstanbul’un tanıtıldığı yazıda “Karaköy’den Görünüş” lejantıyla 

bir resme yer verilmiş.  
8 124 Çay hasadının anlatıldığı metne hasat işiyle uğraşanların resmine 

yer verilmiş. 
9 134 İstanbul’un tarihî yapılarının anlatıldığı metne Çemberlitaş’ın 

resmi ilave edilmiş. 
10 149 Tavşan türünün tanıtıldığı metin tavşanlara ait bir resimle 

desteklenmiş. 
11 181 Fil’le ilgili nakledilen hikâyede bu hayvanın kızgınlığını ifade 

eden bir resme yer verilmiş. 
12 Mecmuanın 12. Nüshasında resme yer verilmemiştir. 
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2.4. Okuyucu Mektupları 
Mecmuanın ikinci sayısından itibaren gelmeye başlayan okuyucu mektuplarına yer verilmiştir. Bu 

mektuplardan ilki mecmuanın ikinci sayının 19-20. sayfalarını işgal etmiştir “Varak” başlığıyla mecmuaya 
dercedilen yazı, Mehmed Şemseddin’in ifadesiyle “Semahatlı Şem’i Efendizâde faziletli Mustafa  
Safiyüddin Beyefendi”ye aittir. Yazı, “Şimdi evlâd-ı vatan buldu güzel bir arkadaş” başlığıyla verilmiştir. 
Mektubun ilk paragrafında mecmua ve naşiri hakkında takdirkâr ifâdeler kullanılmıştır.  

Mecmuanın yine ikinci sayısında yer verilen ve “M. Celâl” imzasını taşıyan diğer mektupta ise 
mecmuanın ismi ve münderecatı takdirle karşılanmıştır. Mektupta o devirde çocukların boş şeylerle nasıl 
vakit geçirdiklerini, bunun telâfisi içinse onlara dönük yayınların önemi vurgulanıyor.  

2.5. Dil ve İfâde Özellikleri 
Mehmed Şemseddin ve diğer muharrirlerin mecmuada neşredilen yazıları, dil ve ifâde özellikleri 

bakımından henüz tekâmül vetiresinin basamaklarını tırmanan Tanzimat nesrinin tipik örneklerini 
oluşturuyor. Mecmuada o devir için kusur sayılmasa da günümüzde yadırganan ifadeler hayli fazladır. 
Metinlerde rastlanılan bazı kelime ve noktalama işaretleri de günümüz Türkçesinin standartlarıyla 
uyuşmamaktadır. Mecmuada kullanılan dilin standart bir seyir takip ettiği söylenemez. Şöyle ki, 
hikâyelerde daha sâde bir dil kullanılırken bir kısım metinler ise (yukarıdaki okur mektubunda olduğu gibi) 
tekellüflü bir dille kaleme alınmışlardır. Meselâ, bir hikâyeden alınan şu parça, o devir için hayli sâde 
sayılan bir Türkçeyle yazıldığını gösteriyor: 

“Zeki Bey isminde gayet akıllı bir çocuk var idi. Bir gün Zeki Bey, midillisini 
bağladığı ağaçtan çözmeye gitti; bir de gördü ki, midilli kendi kendisini çözüp kaçmış. Fakat 
nereye gittiği belli olmadığından aramak için biraz vakt öteye beriye baktıktan sonra uzakta 
usulca otlamakta olduğunu gördü.” (S. 3, s. 44) 
Mecmuada dil ve ifâde yönünde olumlu sayılacak başka adımlar da atılmıştır. Şöyle ki, metinlerde 

geçen ve manâsının bilinmesinde güçlük çekilen bazı kelimeler, metnin üzerine çıkartılarak bunlara manâ 
verilmiştir.  

3. SONUÇ  
Osmanlı Devleti’nin son devirlerinde, Tanzimat’ın ilanıyla yeni bir medeniyet tasavvuru baş 

göstermiş, Tanzimat sonrası gelişen fikir, sanat ve edebiyatımız pek çok yönden Batı’dan etkilenmişti. Bu 
etki, kendini daha çok edebî anlayışta ve yeni yazı türlerinde göstermişti. Tanzimat sonrasında Batı’dan 
alınan türlerden biri de çocuk edebiyatıdır.  

Çalışmamızın konusunu teşkil eden Çocuklara Arkadaş mecmuası da kendine hedef kitle olarak 
seçtiği çocukları hemen her konuda eğitme maksadı gütmüştür. Mecmuada, çocuklara kazandırılmak 
istenen ilmî, ahlakî, dinî, tarihî, coğrafî, kültürel bilgi ve konuların yanında hikâyeler üzerinden de edebî 
bir zevk aşılanmaya çalışılmıştır. Telif ve tercüme hikâyelerde okuyucusuna kıssadan-hisse çıkartmasına 
önem verilmiş, bu metinlerdeki karakterlerin rolleri çevresinde de pek çok değer telkin edilmiştir.  

Mecmuanın naşir ve başyazarı Mehmed Şemseddin’in lügat hazırlamak, ders kitabı ve tiyatro 
metinleri kaleme almak gibi lisan ve edebiyattaki mahareti, Çocuklara Arkadaş mecmuasında da müşahede 
edilmiştir. Mehmed Şemseddin, yazılarında özenli bir dil kullanmanın yanısıra, çocukların manâsını 
bilemeyeceği kelimeleri seçip metnin başına çıkartarak bunların anlamını vermiş olması bunun ispatıdır.  

Mehmed Şemseddin’in mecmuada yer alan yazılarının edebî açıdan taşıdığı kıymet, bugünkü 
manâda eksik ve yetersiz görünebilir; fakat kendi devri için bir önem taşıdığı göz ardı edilemez. Bu 
mecmua, yayınlandığı devir (1881) dikkate alındığında baskı tekniğinden, mizanpajına; dolgun içeriğinden 
metne uygun resim kullanmaya kadar göz dolduran bir yayın organıdır. 
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 ÖZET 

1952 yılında icat edilişinden bu yana ponton tipi tekneler özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 
birçok kişi için ilham kaynağı oldu ve bu tekneler günümüzde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu tip 
tekneler sağladığı rahatlık, estetik görüntü ve düşük maliyeti nedeni ile ABD’de yaygın olarak 
kullanılmasına karşın ülkemizde henüz iyi tanınan bir tekne tipi değildir. Oysa üç tarafının denizlerle 
çevrili olmasının yanı sıra ülkemizde ponton kullanımına müsait çok sayıda göl, baraj ve nehir 
bulunmaktadır.  

Kolay üretim ve düşük maliyetin yanı sıra ponton tipi tekneler geleneksel tek gövdeli V-karinalı 
teknelere kıyasla daha hafiftirler ve su çekimleri daha düşüktür. Bu da daha düşük ıslak yüzey alanı ile 
daha düşük sürtünme direnci, düşük yakıt maliyeti anlamına gelmektedir. Ayrıca silindir formundaki ikiz 
tekne gövdesi yüksek stabilite ile güvenli bir seyir olanağı ve konfor sunmaktadır. Tüm bu özellikler 
pontonları turistik açıdan ideal bir tekne yapmaktadır. 

 Bunların yanı sıra ülkemiz coğrafi konumu nedeni ile yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. 
Bu durum yüksek verimli kıçtan takma bir elektrikli motor ve tekne üzerine dizilecek güneş panelleri 
vasıtası ile çevreci bir tekne tasarımına olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada küresel olarak turistik amaçlı 
kullanımı her geçen gün yaygınlaşan ponton tipi teknelerin stabilite ve sevk karakteristikleri incelenmekte 
ve bu teknelerde güneş enerjisi kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmaktadır.   

 
Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Çevreci Tasarım, Gezinti Teknesi, Duba 
 

Pontoon-type Excursion Boat Design Powered by Solar 
Energy 

 

 ABSTRACT 

Since its invention in 1952, pontoon type boats have been a source of inspiration for many people, 
especially in the United States, and these boats are now being used for a variety of purposes. Although this 
type of boat is widely used in the United States for its comfort, aesthetic appeal and low cost, it is not yet 
a well-recognized boat type in our country. However, besides being surrounded by the sea on three sides, 
there are many lakes, dams and rivers available for pontoon use in our country. 

Beside easy production and low cost, pontoon-type boats, are lighter than conventional single-body 
V-bottom boats and the draught of these boats is lower. This means lower friction surface with lower wet 
surface area and lower fuel cost. In addition, the twin-hull design in the form of a cylinder offers high 
stability and a safe driving ability and comfort. All these features make the pontoons an ideal boat from a 
tourist point of view. 
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Besides these, our country has the potential of high solar energy with its geographical position. This 
allows for the design of an environmentally friendly boat with a high-efficiency stand-up electric motor 
and solar panels to be laid out on the boat. In this study, stability and propulsion characteristics of pontoon 
type boats, which are becoming popular all over the world for touristic purposes globally, are examined 
and evaluations are made on the use of solar energy in these boats.  

 
Keywords: Solar Energy, Environmental Design, Excursion Boat, Pontoon 

1 GİRİŞ 

Fotovoltaik güç ile teknelerde otonom elektrik tahriki önümüzdeki dönemin teknolojisi olup, güverte 
gibi tekne yüzeylerinin kristalli fotovoltaik hücrelerle kaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Başarılı bir PV 
hücreli tekne tasarımında düşük ağırlık, şekilsel esneklik ve dayanıklılık gereklidir.  

Gorter ve Reinders, sıradan cam ve ethylene-vinyl acetate (EVA)’ a alternatif olabilecek 15 polimeri 
incelemiştir [1]. Çalışmada elde edilen bulgulara göre floridler gibi camyünleriyle güçlendirilmiş bazı 
polimerlerin fotovoltaik malzeme olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduğu, epoksi ve (glass fiber 
reinforced) GFR epoksilerin de maliyet ve hafiflik açısından iyi bir alternatif olacağı anlaşılmaktadır. 
Floridler mükemmel UV stabilitesine sahip olması, yüksek enerji iletimi ve dönüşümü performasının 
yanında kg başına 20 kat fiyata sahip olup cama oranla yapısal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Cam ile 
maliyet açısından rekabet edebilmesi için kalınlığının 1 mm’ nin altında olması gereklidir. Bu durumda 
ağırlığı cama göre %85 daha düşük olmaktadır.  

Güneş enerjili teknelerin yarıştığı bir yarışmada hidrojen yakıt pili kullanan bir tekne 220 km 
uzunluğundaki yarışı hiç yakıt almadan tamamlamıştır [2]. 

Günümüzde güneş enerjisi ısı ve elektrik elde etmek üzere yaygın şekilde kullanılmaktadır. 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ ya göre, 2050 yılında dünya enerji talebinin %45’ ini güneş enerji sistemi 
karşılayacaktır. Bu sebeple güneş enerjisinin tüm endüstriyel sektörlerde yaygınlaşacağı tahmin 
edilmektedir [3]. Fotovoltaik sistemler temelde ikiye ayrılmaktadır: bağımsız sistemler ve şebekeye bağlı 
sistemler. Bağımsız sistemler, elektrik üreten santraller ve tüketicilerden oluşan mevcut şebeke 
sistemleriyle bağlantısı olmayan sistemler olup, özellikle araçlar ve tekneler için kullanılmaktadır. 
Bağımsız sistemlerde güç depolanabilir, depolanmadan kullanılabilir veya her ikisisin de bulunduğu hibrit 
sistemlerden oluşabilir [4]. 

Güneş pili sadece ışık enerjisini elektrik enerjisine çeviren cihazlar değil, aynı zamanda yarı iletken 
malzemelerin p fazındaki elektronların iş üreten akışkan gibi davrandığı bir termodinamik çevrime sahip 
ısı makineleridir. Dolayısıyla p ve n fazı arasındaki arayüz, termodinamik kanunlara uygun olarak, 
fotonlardan emdiği ısıyı kullanıp iş üreten kendinden salınımlı bir piston gibi davranmaktadır ki bu 
davranışı pop-pop tekne motoruyla benzerlik göstermektedir [5]. 

[6] polimer güneş hücreleriyle ilgili iş potansiyeli ve pazar araştırması yapmış, gelecek tahminler 
gözönüne alındığında Avrupa pazarı için iş potansiyelinin yüksek olacağını belirtmiştir.  

[7] güneş enerjili yarış teknesini optimize etmek üzere, PV modülü tarafından üretilen güç ile 
pervane tasarımı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve %15 oranında verim artışı sağlamıştır. 

Güneş enerjili tekne yarışlarında hız önemli olduğundan, hafif oluşu nedeniyle karbon fiber 
kompozit malzemelerin yarışlarda yüksek performans sağladığı belirtilmektedir [8]. 

Güvertesi 530 m2 PV panel ile kaplanan 30 metre boyunda ve 5 metre genişliğindeki katamaran 
Turanor PlanetSolar isimli tekne, hafif karbon/epoxy kompozit sandviç yöntemiyle inşa edilmiş, 20.6 ton 
karbon, 23 ton epoxy 11.5 ton köpük malzeme kullanılmıştır [9]. Teknenin ortalama 7.5 knot hız yapması, 
50000 km’ lik yolculuğu 160 günde tamamlaması öngörülmüştür. 

Güneş, rüzgar ve teknede üretilecek hidrojeni kullanan yakıt pili ile çalışan katamaran teknenin, 
2017 yılı itibariyle dünya çapında 6 yıl sürecek bir yolculuğa çıkacağı bildirilmektedir. Energy Observer 
isimli teknenin her yıl dünyanın başka bir bölgesinde seyir yapması öngörülmektedir. Teknenin hidrojen 
üreten ilk tekne olacağı belirtilmektedir. İyi havalarda rüzgar ve güneş enerjisini kullanan aküler elektrik 
motorlarına güç sağlayacaktır. Güneş veya rüzgarın olmadığı ve geceleri, güneş panelleri ve iki adet 
türbinin sağladığı rüzgar enerjisi yoluyla elde edilen elektroliz ile depolanan hidrojen devreye girecektir. 
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Teknede sefer boyunca karbon yayılımı yapan fosil yakıt kullanımı olmayacaktır. Teknenin 4.7 milyon 
dolara malolacağı ifade edilmektedir [10]. 

Kompozit malzemeler 1950’ li yıllardan beri tekne yapımında kullanılmaktadır. Cam elyaf takviyeli 
plastik (fiberglas) tekne denemeleri 2. Dünya Savaşı öncesinde başlamıştır. Fiberglas malzeme 
kullanımında amaç, hafif ve dayanıklı cam ile su geçirmez plastikten faydalanmaktır. Günümüzde bu 
malzeye rakip olarak hafif ve korozyona dayanıklı çelikler ile marin tip alüminyum öne çıkmaktadır [11]. 

Son yıllarda güneş enerjisinden faydalanmak üzere PV teknolojisi hızlı bir şekilde gelişme 
göstermektedir. Dünyadaki PV pazarı 2010 yılında 23.5 GW iken, yıllık %35-40 artışla en fazla büyüyen 
sektörlerden biridir. Güneş enerjisi konusunda güneş hücrelerinin verimliliği en önemli parametrelerden 
biridir. Bu sebeple güneş hücrelerinin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Güneş 
hücresi verimleri 1950’ li yıllarda %15 iken, günümüzde %28’ lere yükselmiştir [12]. 

 Nasuridin vd., 42 yolcu kapasiteli bir gezi teknesi için optimizasyon çalışması yaparak, teknenin 32 
adet PV modülüne (8.96 kW), 32 adet aküye (34.56 kWh), 14.44 metre lwl, 4.37 metre en, 0.852 metre 
draft ve 16.258 ton deplasmana sahip olmasına karar vermişlerdir [13]. 

Fosil yakıt kullanan motorlar yerine teknelerde elektrik motorlarının kullanımı için araştırmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri Reabroy vd. tarafından yapılmıştır. Çalışmada 4 metre uzunluğundaki 
bir tekneye elektrikli motor takılarak 5 knot hız elde edilmiştir. Elektrik motorunu doğru akımla beslemek 
üzere 24 volt doğru akımla besleyen 4 adet akü kullanılmıştır. Elektrik motoru 2.2 kW’ lık 3 fazlı sincap 
kafesli endüksiyon motoru seçilmiştir. Doğru akımı alternatif akıma çevirmek üzere bir inverter sisteme 
ilave edilmiştir. Tekne en yüksek hızını 1 km mesafe boyunca devam ettirmiştir [14]. 

 
2. Mevzuat 

Duba türü gezinti tekneleri, 04.02.1957 tarihinde 9526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi 
Sicili Nizamnamesi’ndeki Fasıl 2 Madde 10’a göre “gezinti gayesine tahsis edilmiş” gemi olarak 
sayıldıklarından ilgili nizamnameye tabidirler ve Türk gemi siciline mecburi veya ihtiyari olarak 
kaydedilebilirler. Bu kapsamda, 18.11.2008 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından, gezinti teknesi olarak 
Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gezinti teknelerinin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 15. 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar kapsamına dahil edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik’in 
4. maddesinin ç fıkrasında yer alan tanıma göre “özel tekne, ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, … 
gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük 
olmayan …tekneleri” kapsamaktadır. Aynı yönetmeliğin 15. maddesine göre “ … gezi ve sportif amaçlı 
olarak kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla Amatör Denizci Belgesi sahibi kişilerce sevk ve idare 
edilebilirler.”  

Gezi teknelerine ait yasal düzenlemelere ilişkin olarak 28.12.2006 tarihinde 26390 sayılı Resmi 
Gazete’de Gezi Tekneleri Yönetmeliği yayımlanmış ancak bu yönetmelik 05.05.2017 tarihli ve 30057 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin amacı yönetmelik içerisinde “belirtilen ürünlerin tasarımı ve üretim 
gerekliliklerini ve bu ürünlerin uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE uygunluk 
işaretlemesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.” CE işareti ilgili yönetmeliğin 4. maddesinin 1. 
fıkrasının ç bendinde tanımlanmış olup aynı fıkranın d bendinde “CE İşareti Yönetmeliği”ne atıfta 
bulunulmuştur. CE işaretinin tekneye iliştirilmesi ilgili yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrasında 
belirtildiği gibi “ürünün ilgili gereksinimlere uygun olması halinde imalatçı, 16. maddede belirtilen AB 
uygunluk beyanını hazırlar ve 18. ve 19. maddelerde düzenlenen CE işaretini iliştirir.” Her türlü deniz 
taşıtı, bu taşıtların bileşenleri ve sevk motorları CE işaretine tabidir. İlgili yönetmeliğe ait Ek-1’de 
teknelere ait temel güvenlik gereklilikleri, egzoz emisyonları temel gereklilikleri, gürültü emisyonları için 
temel gereklilikler ve Ek-2’de deniz taşıtının bileşenler tanımlanmıştır. 23.02.2012 tarihli ve 28213 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan CE İşareti Yönetmeliği “ürüne CE işareti konulması yöntemlerini 
düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usul ve esasları 
belirlemek” amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmeliğe göre imalatçı, ürünün yönetmelik 
gereklerine uygun olduğuna dair değerlendirmeler sunan ve ürünle ilgili tüm bilgilerin bulunduğu bir 
teknik dosya hazırlamalıdır. Ardından onaylanmış kuruluşun Avrupa Topluluğu’nun standartlarına uygun 
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olarak ürünü incelediğini ve gerekli testleri yaptığını belirten bir rapor hazırlar. Eğer ürün gerekli 
standartları sağlıyorsa imalatçı uygunluk beyanı hazırlar ve ürüne CE işaretini iliştirir. İmalatçı, EN ISO 
9002 kalite standardına sahip olmalı ve bu kalite sisteminin Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları 
Yönetmeliği kapsamında üretilen ürün için işletildiğinin onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilerek 
onaylanması gerekir. 

Gezinti teknelerinin Türk karasularında seyir ve limanlarda bulunabilmesi ile ilgili düzenlemeler 
4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 655 sayılı 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Türk 
Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Bağlama Kütüğü Uygulama 
Yönetmeliği ve Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği 2634 sayılı Kanun, Deniz Turizmi 
Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin uygulama tebliğinde belirtilmiştir. 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 03.02.2017 tarihinden itibaren yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde 
KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 18 grostonu geçmeyen gezinti gemilerinin %6,7 olan ÖTV oranı %0; 
kürekli kayıklar ve kanoların %8 olan ÖTV oranı %0 olarak belirlenmiştir. 
 
3. Dizayn  

 
3.1. Toplam Enerji Gereksinimi 
 

Güneş enerjili bir botta toplam enerji gereksinimi, sevk için gerekli enerji (sevk enerjisi) ile diğer 
tüm elektrikli ekipmanların ihtiyaç duyduğu enerjilerin (servis enerjisi) toplamı kadardır. Sevk enerjisi, 
botun tahrik gücü ile seyir süresinin bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Benzer biçimde servis enerjisi 
de her bir ekipman için gerekli güç ile seyir süresinin çarpımı olarak ifade edilebilir. İnşa edilecek botun 
herhangi bir problem olmaksızın maksimum tahrik gücü ile üç saatlik seyri tamamlaması planlanmaktadır. 

 

EToplam(t) = � Psevk(t)dt

tmaks

0

+ tmaks�Pserv,i

n

i=0

 (1) 

 
Burada Psevk sevk için gerekli tahrik gücü, Pserv,i her bir ekipman için gerekli elektrik gücü, tmaks 

planlanan seyir süresi, t zaman ve n toplam elektrikli ekipman sayısıdır. Tahrik gücü botun tekne 
geometrisi ile seyir hızının bir fonksiyonudur. İnşa edilecek botun 5 knot ile seyir yapması 
planlanmaktadır. 

 
3.2. PV Enerjisi 
 

PV enerjisi PV modülü tarafından üretilen enerjiyi ifade etmektedir. Bu enerji seçilen PV 
modülünün cinsine ve güneş ışığı enerjisine bağlıdır. Bu durumda toplam PV enerjisi aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir. 

 

EPV(t) = ηPVPPVn� Irr(t)dt
t

0

 (2) 

 
Burada EPV PV enerjisi, ηPV toplam PV verimini, n PV modülü sayısını ve Irr güneş ışığı gücüdür. 

Toplam PV verimi (ηPV) kablolama, konverter vb. sistem elemanlarından kaynaklanan sistem verimi (ηsis) 
ile şarj esnasındaki kayıpları ifade eden şarj veriminin (ηşarj) çarpımı olarak ifade edilebilir.  

 
ηPV = ηsis ηşarj (3) 
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Yaygın olarak kullanılan üç çeşit PV modülü bulunmaktadır. Bunlar, monokristal modül, polikristal 
modül ve ince film modülüdür. Bu modüllerin her birinin çeşitli avantaj ve dezavantajları vardır. 
Günümüzde bir güneş enerjisi botu için en uygun olan ve en yaygın olarak kullanılan modül çeşidi ise 
monokristal modüllerdir. Bu modüller pahalı olmalarına karşın oldukça yüksek verime sahiptirler ve bu 
nedenle uzun vadede diğer modüllere göre avantajlıdırlar. 

 
3.3. Akü Seçimi 
 

Akü enerjisi akü nominal voltajı (Vnom), akü kapasitesi (CAkü), deşarj verimi (ηd) ve akü sayısının 
(nAkü) fonksiyonu olarak ifade edilebilir. 

 

EAkü(t) = nAkü
VnomCAkü

ηd
 (4) 

 
Güneş enerjili botlarda yaygın olarak kullanılan akü çeşitleri VRLA AGM, VRLA Jel ve Lityum-

iyon akülerdir. Bu akülerin de çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. VRLA AGM akülerin dolum 
süreleri ve maliyetleri düşüktür. Aynı zamanda kapasitelerine oranla daha hafiftirler. Lityum aküler uzun 
ömürlü ve verimli olmalarına karşın VRLA tipi akülere oranla çok daha maliyetlidir. VRLA Jel aküler ise 
birçok anlamda VRLA AGM akülere benzer. Ömürleri AGM akülerden fazladır ve derin deşarj seviyeleri 
yüksektir. Buna karşın daha maliyetli ve daha ağırdırlar. 
 
 
4. Kısıtlamalar  

 
Genel olarak ponton tipi teknelerin su çekimleri düşüktür. Bu nedenle herhangi bir serbest borda 

kısıtlamaları yoktur. Bu tip teknelerde dikkat edilmesi gereken en önemli kısıtlamalar stabilite ve direnç 
ile ilgilidir. 

 
4.1. Stabilite 
 

İkiz tekne yapıları nedeni ile ponton tipi teknelerin stabilitelerinin tek gövdeli botlara kıyasla iyi 
olduğu söylenebilir. Buna karşın botun üst kısmına yerleştirilecek PV modülleri nedeni ile teknenin ağırlık 
merkezi yukarı kaymaktadır. PV modülleri bir yandan yeterli elektrik enerjisini sağlarken bir yandan da 
yeterince hafif olmalıdır. Bu da kullanılacak modül sayısını kısıtlamakta ve önemli bir optimizasyon 
problemi oluşturmaktadır.  

Böyle bir botun dizayn aşamasında tekne geometrisi oluşturulduktan ve toplam enerji gereksinimi 
belirlendikten sonra, oluşturulan geometri için uygun bir stabilite kriteri ile maksimum KG değeri 
belirlenmelidir. Kriter olarak küçük teknelerde stabilite şartını düzenleyen ISO 12217-1 standardına 
başvurulabilir.  

Maksimum KG değeri belirlendikten sonra aşağıdaki kısıtlama ile izin verilebilir maksimum PV 
modülü sayısı ve akü sayısı belirlenebilir. 

 

KG0 +
hPVwPVnPV + haküwakünakü

wPVnPV + wakünakü
≤ KGmax (5) 

 
Burada KG0 akü ve PV sistemi olmaksızın, botun ağırlık merkezinin kaide hattından yüksekliği hPV 

ve hakü sırası ile PV sisteminin ve akülerin ağırlık merkezinin kaide hattından yüksekliği wPV ve wakü 
sırası ile bir PV modülü ile bir akünün ağırlıkları, nPV ve nakü sırası ile PV modülü ve akü sayılarını, 
KGmax ise stabilite kriterine göre maksimum izin verilebilir KG değeridir. 

 
4.2. Direnç 
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Kullanılacak PV modülü sayısı ve akü sayısı tekne ağırlığını doğrudan etkileyeceğinden, su 
çekimini, buna bağlı olarak da tekne direncini artırmaktadır. Öte yandan tekne direncinin artması da enerji 
gereksinimini artıracağından bot daha fazla PV modülü ve daha fazla aküye ihtiyaç duymakta bu durum 
da bir başka optimizasyon problemini ortaya çıkarmaktadır. Toplam sevk verimine (ηsevk) ve seyir hızına 
(V) bağlı olarak tekne dirençi (RT) ile sevk enerjisi arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 

 

Psevk =
RTV
ηsevk

 (6) 

 
Bu optimizasyon problemin çözümü için izlenebilecek ilk adım belirlenen maksimum seyir hızı için, 

bot için çeşitli deplasman tonajına karşılık direnç değerlerinin hesaplanması, daha sonra deplasman 
tonajına karşılık enerji gereksiniminin belirlenmesidir. Daha sonra PV modüllerinin sayısına bağlı olarak 
deplasman tonajına karşılık toplam PV enerjisi eğrisi çizilmelidir. İki eğrinin optimize edilmesi ile problem 
çözülebilir. 
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 ÖZET 

İşletme performanslarının ölçümüyle ilgili olarak verimlilik ve etkinlik düzeylerinin belirlenmesi ön 
plana çıkmaktadır. Gerek verimlilik, gerekse etkinlik düzeyleri için öne çıkan bazı yöntemler 
bulunmaktadır. Bunlar arasında veri zarflama analizi, serbest düzenleme zarf analizi, stokastik sınır 
yaklaşım modeli, mühendislik yaklaşımları, mali ve mali olmayan iktisadi yaklaşımlar gelmektedir. 

Tüm bu yöntemlerde limanlardaki iskele uzunluğu, istif alanı, yükün bekleme süresi, yük elleçleme 
ekipmanlarının çalışma hızı ve kapasitesi, gemilerin yük tonajı (DWT) gibi parametrelerden faydalanılarak 
çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Bunlardan ayrı olarak, bu çalışmada mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan boyut 
analiziyle, liman performansı üzerinde etkili olan ton, kütle ve uzunluk gibi temel boyutlu parametrelerin 
bir limanın teorik kapasitesi üzerindeki etkileri araştırılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Boyut Analizi, Liman Verimliliği, Liman Etkinliği, Liman Kapasitesi 
 

Determining of Undimensional Parameters of Port 
Operational Performance with Dimensional Analysis 

 

 ABSTRACT 

Determining efficiency and effectiveness levels in relation to the measurement of business 
performances is at the forefront. There are some methods that stand out both for efficiency and 
effectiveness levels. These include data envelopment analysis, free regulation envelope analysis, stochastic 
boundary approach model, engineering approaches, financial and non-financial economic approaches. 

In all of these methods, various approaches have been developed by taking advantage of 
parameters such as port length in the ports, stacking area, waiting time of load, working speed and capacity 
of load handling equipment, load tonnage of vessels (DWT). 

Separately, in this study, the dimensional analysis commonly used in engineering applications will 
explore the effects of basic dimensional parameters such as tonnage, mass and length on port performance 
on the theoretical capacity of a port. 

 
Keywords: Dimensional Analysis, Port Efficiency, Port Effectiveness, Port Capacity 
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1 GİRİŞ 

Denizyoluyla yapılan yük ve yolcu taşımacılığında limanlar farklı taşıma modlarının birleştiği en 
önemli bağlantı noktalarıdır. Denizde birim zamanda taşınan yük miktarını arttırmak iki şekilde 
mümkündür: yükleri denizde taşıyan gemilerin hızlarını arttırmak ve/veya yüklerin limandaki işlemlerini 
hızlandırmak. Gemilerin hızlarını arttırmak gemilerde yakıt ekonomisi bakımından olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkardığından, deniz taşımacılığının etkinliğini arttırmak üzere liman performansını arttırmak üzere 
çalışmalar yapılmaktadır.  

Talley et al. (2014) liman hizmet sağlayıcıları arasındaki hizmet kalitesi ilişkilerini açıklayan bir 
liman değer zinciri kavramını kullanarak, limanın münferit hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek için 
pratikte kullanılabilecek bir liman performansı değerlendirme metodolojisi önermişlerdir, buna göre, liman 
performans değerlendirme literatürü genel olarak iki sınıfa ayrılabilir: (1) liman teknik verimliliği 
çalışmaları ve (2) liman etkinliği performans göstergesi çalışmaları. Liman teknik verimliliği, veri zarflama 
(DEA) tekniğini kullanarak bir grup limanı oluşturan münferit limanlar arasındaki göreli teknik verimi 
araştırmaktadır. Liman etkinliği performans göstergesi çalışmalarına göre ise bir liman, liman hizmetinin 
sağlanmasında genel bir işletme hedefini optimize ettiğinde (örneğin, karın maksimize edilmesi 
durumunda) etkilidir. Bir limanın genel işletme hedefinin optimize edilmesinde kullanılan karar 
değişkenlerinin değerleri, zaman içinde limanın gerçek gösterge değerlerine yaklaşırsa liman etkinliğinin 
geliştiğini söylenebilir [1].  

Tongzon (1995), 23 uluslararası limandan elde edilen veriler ışığında bir limanın bütüncül 
performansını etkileyen faktörler içinde terminal etkinliğine odaklanarak ampirik bir temel oluşturmuştur, 
bunu yaparken ölçü olarak rıhtımda elleçlenen konteyner sayısını kullanmıştır. Terminal etkinliğinin 
belirleyicileri olarak konteyner karmasına ve iş görme pratiklerine işaret etmiştir, bunlar; işe başlama ve 
istifleme esnasında ortaya çıkan gecikmeler, vinç verimliliği, gemi büyüklüğü ve kargo hacmi yani ölçek 
ekonomisidir {2].  

Liman performansını ölçmek için limanların bir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı ile 
kavramsallaştırılmasını öneren bir çalışmada da liman yöneticileri ve diğer uluslararası uzmanlarla bir 
anket yapılmıştır [3].  

Üç adet yeni liman performans göstergesi öneren çalışmalarında, de Langen, Nijdam ve van der 
Horst (2007), bu yeni göstergeleri şöyle sıralamıştır: 1) Çıktı göstergeleri; ilgili çıktıyı gösterir. Örneğin, 
firmaların en önemli çıktı göstergeleri kârlılık iken, ülkeler için kişi başı milli gelir başlıca çıktı 
göstergesidir. Bu çıktı göstergeleri önemlidir, ancak belirli bir performansa nasıl ulaşıldığına ilişkin bilgi 
sağlamazlar. 2) Yükseltici göstergeler; limanın uzun vadeli gelişimini etkileyen faktörlere ilişkin ilave 
bilgiler sağlar. Yükseltme terimi, bir limanın emtia zincirindeki konumunu güçlendiren gelişmeleri 
içermektedir. 3) Faaliyette bulunma izni göstergesi ise; limanın sosyal ve çevresel performansı hakkında 
çevre sakinleri ve çevre grupları gibi paydaşlara rapor vermesini öngörmektedir. Bu yeni liman performans 
göstergeleri üç 'liman ürünü' ile ilişkilendirilmiştir: 1) Yük aktarma ürünü;  Bu ürün gemilerin yükleme ve 
boşaltılmasını kapsar, en önemli kullanıcıları düzenli hat yük taşıyıcılarıdır. 2) Lojistik ürün; yeniden 
ambalajlama, etiketleme ve kalite denetimi de dahil olmak üzere depolama ve katma değerli faaliyetlerden 
oluşur, en önemli kullanıcıları lojistik hizmet sağlayıcıları ile ithalatçı ve ihracatçı firmalardır. 3) Liman 
üretim ürünü; üretim tesislerine yapılan yatırımlar için alan ve koşulların sağlanmasından oluşur, en önemli 
kullanıcıları liman alanındaki üretim tesislerine yatırım yapmak isteyen (çok uluslu) üretim şirketleridir 
[4].  

Bir limanın performansı, teknik verimlilik, maliyet etkinliği ve etkinlik bakımından limanın gerçek 
veriminin sırasıyla teknik olarak verimli, uygun maliyetli ve etkililiğe uygun optimum verimle 
karşılaştırılması ile değerlendirilebilir. Limanın ekonomik performansı, performans göstergelerinin gerçek 
değerlerini standartlarına (limanın ekonomik hedefini karşılayan) kıyaslayarak da değerlendirilebilir. 
Gerçek değerler, zaman içinde standartlara yaklaşırsa, ekonomik hedefine göre limanın performansı 
zamanla gelişmiştir [5]. 

ESPO - The European Sea Ports Organisation (Avrupa Deniz Limanları Örgütü), Avrupa 
Komisyonu’nun ilk Avrupa Liman Performansı Gösterge Tablosu için temel oluşturan göstergelerin kısa 
bir listesini vererek katkı sağladığı iki yıllık PPRISM Projesi (Liman Performans Göstergeleri: Seçim ve 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

689 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

Ölçüm) ile  Avrupa limanlarında bir performans ölçümü kültürü kurma konusunda ilk adımı 2012 yılında 
atmıştır. İlgili göstergeler aşağıdadır [6]:  

 
• Deniz bağlantısı - Konteynerler 
• Intermodal bağlantı - Konteynerler 
• Gümrük işlemlerinin kalitesi 
• Doğrudan istihdam 
• Çevre yönetimi 
• Karbon ayak izi 
• Atık yönetimi 
• Su tüketimi 
• Deniz trafiği  
• Limana uğrayan gemi sayısı 
 
2014’te yayınlanan bir çalışmada, 1993 - 2011 yılları arasında Hindistan'daki büyük limanların 

etkinliğini belirleyen faktörler incelenmiştir. İlgili faktörleri belirlemek için en küçük kare yöntemi, sabit 
efektif model ve tesadüfi etki modeli gibi panel veri modelleri kullanılmıştır. Çalışmada dış faktörlerin de 
liman performansını etkilediği hipotezi test edilmiştir. Sonuçlar, liman verimliliği, işletme giderleri ve 
çalışan sayısının liman etkinliğini önemli derecede olumlu etkilediğini, ancak kargo teçhizatının ve boşta 
kalma süresinin liman verimliliği üzerinde olumsuz bir etki yarattığını göstermiştir. Dış faktörlerle 
karşılaştırıldığında liman performansının ana belirleyicilerinin yalnızca iç faktörler olduğu sonucuna 
varılmıştır [7]. 

Liman performans değerlemesi ile bir başka çalışma konteyner limanlarını genel olarak konteyner 
verimi ve tesis üretkenliği gibi performans göstergeleri kullanılarak ölçmüş ve karşılaştırmıştır. Gemi 
trafiği, konteyner verimi, rıhtım kullanımı ve terminal üretkenliği gibi liman performans göstergelerini 
elde etmek için yaygın gemi GPS izlerini ve denizcilikle ilgili açık veri tabanlarını kaldıraç olarak 
kullanılmıştır. Bu performans göstergeleri terminallere gelen konteyner gemilerinin ve her bir gemide 
elleçlenen konteynerlerin sayısı ile doğrudan ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle, liman performans ölçümü 
için gemilerin terminallerdeki konteyner elleçlemelerini esas alan bir çerçeve ileri sürülmüştür. Bu amaçla, 
bir yıl boyunca dünya çapında büyük konteyner limanlarından toplanan konteyner gemilerinin büyük 
ölçekli gerçek dünya GPS izleri yanı sıra, gemi ve limanlarla ilgili açık veri tabanlarını kullanılarak 
çalışmalar yapılmıştır [8]. 

UNCTAD Liman Yönetimi Serisi yayınlarında liman benchmarklarını kullanan liman performansı 
puan kartlarını yapılandırırken benchmark olarak aşağıdakilere vurgu yapmıştır: Liman yönetişimi, mali 
performans, insan kaynakları, gemi operasyonları ve kargo operasyonları [9]. 

Africa Transport Policy Program (Afrika Ulaştırma Politikası Programı) 2016 yılında uyguladığı 
pilot programda liman performans göstergesi olarak şunları belirtmiştir [10]:  

• Trafik göstergeleri 
• Gemi trafiği 
• Kargo çıktısı 
• Konteyner trafiği 
• Verimlilik göstergeleri 
• Gemi dönüş süresi 
• Rıhtım doluluğu 
• Gemi verimliliği 
• Kargo bekleme süresi 
 
Ha et al. (2017) ise çalışmalarında Web of Science’ da 1970'den 2016'ya kadar "konteyner terminali 

ölçümü", "konteyner terminal seçimi", "konteyner terminal tercihi", "konteyner terminali rekabet gücü", 
"liman seçimi", "liman ölçümü", "liman tercihi", "liman rekabet gücü" anahtar sözcüklerini "VEYA" 
fonksiyonu ile birleştirerek ulaştıkları 259 ilgili makaleyi analiz etmişlerdir. Bu analiz sonucunda altı farklı 
boyutta 16 tanesi esas olmak üzere 60 tane liman performans göstergesi, liman paydaşları açısından önemli 
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faktörler olarak tanımlanmıştır. Söz konusu boyutlar; temel faaliyetleri, destekleyici faaliyetleri, finansal 
gücü, kullanıcı memnuniyetini, terminal tedarik zinciri entegrasyonunu  ve sürdürülebilir büyümeyi 
içermektedir. Çalışma, Güney Kore'deki dört büyük konteyner limanının vaka incelemesiyle doğrulanan 
karmaşık liman / terminal sistemlerinde etkili bir performans ölçüm aracı önermektedir, buna göre, liman 
performans göstergeleri arasındaki karşılıklı bağımlılığı yakalamak ve kilit paydaşların farklı hedeflerini 
birleştirmek için DEMATEL ve ANP'nin FER ile kombinasyonuna dayanan yeni bir çerçeve 
geliştirilmiştir [11]. 

Liman performansıyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında başlıca iki kavram öne çıkmaktadır: 
etkinlik ve verimlilik. Liman performansını ölçmek üzere limana gelen gemilerin büyüklükleri, liman 
sahasının boyutları, yük elleçleme ekipmanlarının kapasiteleri gibi farklı parametrelerden yararlanılabilir. 
Bu çalışmanın amacı, Buckingham Pi Teoremi yardımıyla, liman performansını değerlendirmek üzere belli 
boyutlara ve birimlere sahip parametreleri kullanarak, boyutsuz parametler elde ederek, farklı limanların 
performanslarını karşılaştırabilmek üzere bir gösterge elde etmektir. 

 

2 BUCKINGHAM Pİ TEOREMİ 

Buckingham Pi Teoremi, Lord Rayleigh tarafından 1877 yılında yayınlanan “The Theroy of Sound” 
kitabında ortaya konmuştur. Teorem temelde matris cebrinde bahsedilen kare olmayan matrislerdeki rank 
kavramına dayanmaktadır.  

Bir problemde birbiriyle ilişkisi bulunan  𝑞𝑞1,𝑞𝑞2, . . ., 𝑞𝑞𝑛𝑛 şeklindeki n adet boyutsal parametre 
aşağıdaki şekillerde fonksiyonel bir ilişki olarak gösterilebilir: 

𝐹𝐹(𝑞𝑞1,𝑞𝑞2, . . ., 𝑞𝑞𝑛𝑛) = 0      (2) 

𝑞𝑞1 = 𝑓𝑓(𝑞𝑞2, . . ., 𝑞𝑞𝑛𝑛)                                                                                                                     (2) 

 
 Eğer n değişkeni tanımlamak için k adet temel boyut gerekiyorsa, k adet birincil değişken olacak ve 

geri kalan değişkenler (n-k) adet boyutsuz ve bağımsız miktar veya Pi grupları 𝜋𝜋1,𝜋𝜋2, . . ., 𝜋𝜋𝑛𝑛 tarafından 
temsil edilebilecektir. Bu durumda fonksiyonel ilişki daha az sayıdaki değişkenle ifade edilebilecektir. 

Φ(𝜋𝜋1,𝜋𝜋2, . . ., 𝜋𝜋𝑛𝑛−𝑘𝑘) = 0      (3) 

𝑞𝑞1 = Φ (𝑞𝑞2, . . ., 𝑞𝑞𝑛𝑛−𝑘𝑘)                                                                                                                (4) 

 

3 LİMAN PERFORMANSI İÇİN BOYUTSUZ PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ 

Buckingham'ın Pi Teoremi ile liman performansına yönelik boyutsuz parametlerin belirlenmesinde, 
L uzunluk boyutunu, M kütle boyutunu, T zaman boyutunu temsil etmek üzere bir limanın performansını 
etkileyen boyutlu parametreler Tablo 1’ de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Limanlar için Boyutlu Parametreler 

Boyutlu Parametreler Boyut 
Toplam iskele uzunluğu (A1) L 
Yük istif hacmi  (A2) L3 
Yük bekleme süresi (A3) T 
Elleçleme Ekipmanlarının Hızı (A4) MT-1 
Gemi Deadweight Tonajı M 

 
Buckhingham teorisine uygun olarak liman verimi 𝜂𝜂 ve benzer olarak liman etkinliği aşağıdaki 

formülle ifade edilebilir: 
𝜂𝜂 = 𝐻𝐻𝐴𝐴1𝑎𝑎𝐴𝐴2𝑏𝑏𝐴𝐴3𝑐𝑐𝐴𝐴4𝑑𝑑𝐴𝐴5𝑓𝑓                                                                                                      (5) 
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Burada K boyutsuz parametrelerin tamamını içinde barındıran bir sabit olarak düşünülebilir. a, b, c, 

d, e ise bilinmeyenlerdir. Eşitliğin her iki tarafının boyutunun aynı olması gerektiğinden ve verim de 
boyutsuz bir büyüklüktür. Boyutlu parametrelerin boyutları denklemde yerine yazılıp her iki tarafın 
boyutlarının eşitlenmesi ile boyutsuz parametreler belirlenebilir. Bu parametrelerin belirlenmesi özellikle 
mühendislik uygulamarında etkili ve faydalı sonuçlar vermektedir.  Bunun en temel nedeni bilinmeyen 
sayısını azaltmasıdır. 

1 = (L)𝑎𝑎(𝑑𝑑3)𝑏𝑏(𝑇𝑇)𝑐𝑐(𝑀𝑀𝑇𝑇−1)𝑑𝑑(𝑀𝑀)𝑓𝑓                                                                                (6) 
Her bir boyut için bu denklem düzenlenirse aşağıdaki ifade elde edilir: 

1 = 𝑑𝑑(𝑎𝑎+3𝑏𝑏)𝑇𝑇(𝑐𝑐−𝑑𝑑)𝑀𝑀(𝑑𝑑+𝑓𝑓)                                                                                              (7) 
Bu eşitliğin sağlanabilmesinin tek yolu her bir boyutun kuvvetinin sıfır olması ile mümkündür. 
𝑟𝑟 + 3𝑏𝑏 = 0  
𝑐𝑐 − 𝑑𝑑 = 0  
𝑑𝑑 + 𝑣𝑣 = 0  
Denklemler a, d ve e için çözülürse, 
𝑟𝑟 = −3𝑏𝑏   
𝑐𝑐 = 𝑑𝑑 = −𝑣𝑣  
Bulunan ifadeler ilk denklemde yerine yazılırsa, 

𝜂𝜂 = 𝐻𝐻𝐴𝐴1
(−3𝑏𝑏)𝐴𝐴2𝑏𝑏𝐴𝐴3𝑐𝑐𝐴𝐴4𝑐𝑐𝐴𝐴5

(−𝑐𝑐)                                                                                               (8) 
Bir kez daha bu ifade c ve b için düzenlenirse, 
 

𝜂𝜂 = 𝐻𝐻 �𝐸𝐸2
𝐸𝐸1
3�
𝑏𝑏
�𝐸𝐸3𝐸𝐸4

𝐸𝐸5
�
𝑐𝑐
                                                                                                         (9) 

 
𝐸𝐸2
𝐸𝐸1
3 = Γ, 𝐸𝐸3𝐸𝐸4

𝐸𝐸5
= Φ diyecek olursak daha önce beş olan bilinmeyen sayısının ikiye düştüğü görülebilir.  

𝜂𝜂 = 𝐻𝐻Γ𝑏𝑏Φ𝑐𝑐                                                                                                                      (10) 
Böylece aradığımız boyutsuz katsayılar olan Γ ve Φ ifadelerini bulmuş oluruz. 
 

4 SONUÇLAR 

Bu çalışmada, liman performansına etki edeceği düşünülen boyutlu parametreler belirlenmiştir. Çok 
sayıdaki boyutlu parametre kullanılarak daha az sayıda boyutsuz parametre elde edilmiştir. Daha az 
sayıdaki parametre kullanımıyla simülasyon ve teknik hesaplar daha kolay hale gelebilir. Farklı limanların 
performansları karşılaştırılabilir. 

Çalışmada kullanılan boyutlu temel liman parametrelerine yeni performans göstergeleri ilave 
edilmesi durumunda limanlara ait boyutsuz katsayılar aynı şekilde güncellenebilir. 
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 Abstract 
Starting with the second half of the XX century, the problems of estimation of parameters of branching 
processes and their finite-dimensional distributions were studied by many authors. In this paper we will 
give some results for estimation of distribution of the number of immediate descendents of one particle.  
Galton-Watson supercritical process with one type of particles and distribution of the number of immediate 
descendents is considered.  
It is assumed that the average number of immediate descendents of one particle is finite and does not 
degenerate with probability one. Under definite conditions, this process may be considered as a branching 
process with many types of particles.  
In such a case, the total number of particles in the introduced process will coincide with the total number 
in Galton-Watson process, and the matrix of average ones for a new will be a definite matrix. 
Under definite conditions on distributions of the number of descendents on the covariance matrix, the 
theorems on estimation of the parameters of branching random processes with many types of particles, 
were obtained. 
 
Keywords: random variable, branching processes, supercritical process, Perron root, many type process, 
covariance matrix. 
 
The problems of estimation of parameters of branching processes and their distributions were considered 
by many authors and there is a rather large survey papers in this direction is in [1,2,3]. In this paper we cite 
some results for estimation of distribution of the number of immediate descendents of one particle. 
Let ( )tZ  be Galton-Watson’s supercritical process with one type of particles and distribution of the number 

of immediate descendents { }d
iiP 1= , with average number of immediate descendents of one particle 

∑= iiPρ , and for simplifying the statement we will consider ,1,0 dipi ÷=> i.e. the process does 
not degenerate with probability one. 

Let us consider this process as a branching one with d types of particles

( ) ( ) ( )( )tZtZtZ d
1

1
1

1 ,...,= , and under the type with understand: 

• the initial particle is of type ;1T  

• if one particle of type iT generates k particles, we assume that this particle generates k particles of 

type kT ; 
• the laws of distribution of the number of immediate descendents of all types of particles are identical, 

i.e. ( )( ) .1,,1 djippjeZP j
i
jj

i ÷====  
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Then the total number of particles in the −d type process ( )tZ1 will coincide with ( ),tZ  and the matrix 

of average ones for the process ( )tZ1  will be ,i
jaA = where

 
.j

i
j

i
j jpjpa ==  All rows of matrix 

A  are identical, and the sum of the elements of the row equals the average number of immediate 
descendents in the process ( );tZ  therefore, the Perron root of the matrix A  equals ρ  and all remaining 
eigen values equal zero. It is easy to calculate that the right and left eigen vectors corresponding to ρ , will 

be ( ) ( )ddpppvu ...,2,,1,...11
2.1==

ρ
 and it is known that as ∞→t  

( )
.1,1,

..1

=÷=→ ξ
ρ

ξ
ρ

Mdj
jptZ jнп

t
j

 

As the estimation of “probabilities”
 










11

2 ,...
p
p

p
p d  we consider the functional of the process 

( ) ( ) ( )
( )

dj
tjZ

tZ
j
tv

tp jj
j ÷=== 2,1

1

11

                            (1) 

that is some modified estimation of the left eigen vector of the matrix of averages of many type process 
suggested in [4,5].  
The following theorems are valid. 
 
Theorem 1. Denote 

        

( ) ( ) ( ) ( )
( )

,2,1

1
11

1
dj

tZ
jtZtZ

p
p

tptp
j

j
j ÷=








−=∗  

Then as ∞→t  

( ) ( )( ) ( ),,02 ij

dis

j Ndjtptp σ→÷== ∗∗                                                        (2) 

where

 

( ) dji
pp

ji
p j

jjij ÷=+=≠= 2,,11,1
11

σσ , and
 

( )ijN σ,0  is a function of

( ) −−1n dimensional normal distribution with zero averages and covariance matrix .ijσ  

Theorem 2. Let the covariance matrix ∑ij , be such that 

( ) ( ).1, jjjjjiij ppjipp −=≠−= ∑∑  

Then as ∞→t  

( ) ( )( ) ( ),1, 2 −→∗∗ ∑ dtptp
dis

ij χ (3) 

Where ( )12 −dχ  is a random variable with distribution 
2χ with 1−d  degrees of freedom.  

The proofs of the theorems are conducted by the methods developed in [1,5], taking into account that all 
eigen values of matrix A  different from Perron ones, equal zero, and  

∑=
−

ijij
1

σ
 
that may be seen by direct verification. 
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By means of (2) by standard methods it is easy to get trust region for the parameter ,,..,
11

2








p
p

p
p d  and 

we can use (3) for checking the hypothesis that { }d
iip 1= is the distribution of the number of immediate 

discendents in the observed branching process. Note that in the paper [6] the estimation

( ) ( )
( )1−

=
tZj

tZ
th j

j  similar to (1) is considered, and its consistency is proved. 
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 ÖZET 

Metallerin şekillendirilmesinde iş parçasının nihai boyut ve geometride üretilmesi, kesici takımın 
aşınmasından önemli ölçüde etkilenmektedir. Kesici takımın hızlı aşınması, iş parçalarının arzu edilen 
toleranslarda üretilmemesine neden olmaktadır. Bu durum malzeme kaybı, işçilik ve enerji tüketim 
maliyetinin artması gibi problemlere neden olmaktadır. Endüstride yaygın olarak kullanılan titanyum ve 
alaşımlarının üstün mekanik özelliklerinden dolayı talaşlı imalatında, hızlı kesici takım aşınmasıyla 
karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, yüksek mukavemet, yüksek sıcaklıkta metalografik kararlılığı gibi 
özelliklere sahip Ti-6Al-4V alaşımı CVD ve PVD kaplı tungsten karbür (WC) kesici takımlarla tornalama 
işlemine tabi tutulmuştur. Deneyler, sabit kesme hızı (20 m/dak), talaş derinliği (1mm) ve ilerleme 
değerlerinde (0,022 mm/dev) gerçekleştirilmiştir. Kesme zamanına bağlı takım aşınması incelenmiştir. Her 
iki kesici takımda ilk 15 sn’de hızlı bir takım aşınması gözlemlenmiştir. Yaklaşık olarak 15 sn ile 250 sn 
arasında bu artış daha düşük olmuştur. 250 sn’den sonra takım aşınması aşırı hızlanmıştır. PVD kaplı WC 
takımlara göre CVD kaplı WC takımlarda 250 sn’ye kadar daha fazla takım aşınması meydana gelmişken 
250 sn’den sonra PVD kaplı WC takımın aşınması daha hızlı olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aşınma, CVD ve PVD kaplı WC, Titanyum, Tornalama 
 

INVESTIGATION OF TOOL WEAR IN TURNING WITH DIFFERENT 
TOOLS OF ASTM B348 TITANIUM ALLOY 

 ABSTRACT 

In the forming of the metals, the production in final dimension and geometry of work piece is 
significantly affected by the wear of the cutting tool. The rapid wear of cutting tool causes not to be 
produced at the desired tolerances of work piece. This situation causes some problems such as material 
loss, increased cost of energy consumption and labour. Rapid cutting tool wear is encountered in machining 
due to the superior mechanical properties of titanium and its alloys, which are widely used in the industry. 
In this study, Ti-6Al-4V alloy with properties such as high strength, metallographic stability at high 
temperature were subjected to turning process by using CVD and PVD coated tungsten carbide (WC) 
cutting tools. The experiments were carried out at constant cutting speed (20 m/min), depth of cut (1 mm) 
and feed rate (0.022 mm/rev). Tool wear depending cutting time has been investigated. Rapid tool wear 
has been observed in both cutting tools in the first 15 s. This increase has been lower approximately 
between 15 s and 250 s. After from 250 s, the tool wear has been over-accelerated. While tool wear in the 
CVD coated WC tool according to the PVD coated WC tools was faster up to the 250 s, wear of PVD 
coated WC tool after 250 s. was faster.  

Keywords: Wear, CVD and PVD coated WC, Titanium, Turning. 

1 GİRİŞ 

Titanyum alaşımlarının yüksek mukavemeti, yüksek sıcaklıkta metalografik kararlılığı, demire göre 
düşük ağırlık oranı, düşük termal iletkenlik, asidik atmosfere ve deniz suyuna dayanıklılığı, insan sıvısı ve 
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dokusuna uyumluluğu gibi özelliklerinden dolayı füze motoru, yakıt tankları, iniş takımları, hidrolik 
hatları, kanat kutuları, tutucuları ve cıvataları gibi havacılık uygulamalarında, bıçak ve disk gibi jet motoru 
bileşenlerinde, korozyona maruz kalan boru ve vana gibi deniz uygulamalarında ve kemik, diş protez araç 
olarak biyomedikal uygulamalarında önemli kullanım avantajları sunmaktadır [1]. Bu kadar çok kullanım 
alanına sahip olan titanyum alaşımları farklı üretim teknikleri ile şekillendirilmektedir. Bu üretim 
yöntemlerinde biri de talaşlı imalattır. Titanyum ve alaşımlarının özellikle düşük termal iletkenlik ve 
yüksek mukavemet özelliklerine sahip olmaları talaşlı imalatta bazı sorunları beraberinde getirmektedirler. 
Titanyum ve alaşımlarının işlenmesi esnasında takım ile iş parçası arasındaki sürtünmeden dolayı ısı artar 
ve bu durum talaşın takıma yapışmasını kolaylaştırır, kesici takım hızlı aşınır, elde edilen yüzey kalitesi 
bozuk olur ve istenen işleme kalitesi elde edilemez [2, 3]. Bu yüzden mükemmel özelliklere sahip bu 
malzemelerin işlenmesinde kesme şartlarının en iyi şekilde belirlenmesi gerekmektedir.  

Ramesh ve arkadaşları [4], titanyum alaşımlarının tornalamasında yüzey pürüzlülüğü azaltmak için 
bir takım deneysel çalışma yapmıştır. Ayrıca çalışmalarında tepki yüzey metodunu (RSM) ve Taguchi 
metodunu kullanmışlardır. Deneyleri, CVD (TiN, TiCN, Al2O3) kaplı sert karbür kesici takımlarla farklı 
kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliklerinde gerçekleştirmişlerdir. İlerlemenin yüzey pürüzlülüğüne etki 
eden en önemli parametre olduğunu, ilerlemenin ve kesme derinliğinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün 
önemli ölçüde arttırdığını, kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün iyileştiğini tespit etmişlerdir. 
Rames ve arkadaşları [5], yaptıkları diğer bir çalışmada ise Ti-6Al-4V alaşımının farklı kesme 
parametrelerinde polikristal elmas (PCD) takımı kullanarak tornalanmasında takım aşınması ve yüzey 
pürüzlülüğü üzerine etkilerini incelemişlerdir. Ayrıca deneysel çalışmanın bulanık mantık modelini 
oluşturmuşlardır. Kesme hızının artmasıyla takım aşınmanın arttığını, yüzey pürüzlülüğünün azaldığını, 
ilerleme arttıkça hem takım aşınmanın hem de yüzey pürüzlülüğünün arttığını gözlemlemişlerdir. 
Armendia ve arkadaşları [6], titanyum alaşımlarından olan Ti-6Al-4V, Ti-5Al-4V-0.6Mo-0.4Fe (Ti54M) 
ve Ti6246 malzemelerin tornalamasında takım aşınması ve kesme kuvvetleri incelemişlerdir. Ayrıca 
maksimum kesme hızını belirlemeye çalışmışlardır. Tornalama deneylerini kaplamasız sert karbür uçlar 
kullanarak farklı ilerleme değerlerinde, 2 mm kesme derinliğinde ve 15 dakika kesme zamanı için 
yapmışlardır. Her üç alaşım için kesme zamanı arttıkça takım aşınmasının, ilerleme arttıkça kesme 
kuvvetlerinin arttığını tespit etmişlerdir. Ti6246 alaşımının tornalamasında yüksek ısıl davranışlarının 
meydana geldiğini ve bunun da Ti6246 alaşımının tornalamasında en yüksek takım aşınmasına ve kesme 
kuvvetlerine maruz kalmasına neden olduğunu gözlemişlerdir. Ti54M alaşımında en düşük aşınma 
meydana geldiğini gözlemişlerdir. Maksimum kesme hızları, Ti6246 alaşımı için 60 m/dak, Ti-6Al-4V 
alaşımı için 80 m/dak ve Ti54M alaşımı için 90 m/dak olduğu sonucuna varmışlardır. Farklı kesme 
parametreleri için Muthukrishnan ve Davim [7], Ti-6Al-4V alaşımını TTI 15 (%80 alüminyum oksit ve 
%20 titanyum karbür içeren) seramik kesici takımlarla, Andriya [8], Ti-6Al-4V alaşımını TiAlN kaplı 
kesici takımlarla tornalayarak yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvveti, takım aşınması gibi parametreleri 
incelemişlerdir. Ayrıca Ünal ve Karaca [9], Ti–6Al–4V alaşımını farklı işleme koşulları altında 
tornalayarak talaş oluşumunu araştırmışlardır.  

Yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde titanyum ve alaşımlarının işlenmesinde pek çok sorunun 
olduğu ve bu sorunların giderilmeden montaj hattına iletilmesi maliyeti önemli ölçüde arttırdığı aşikardır. 
Bu sorunların giderilmesi için malzeme ve kesici takım çifti ile birlikte kesme parametrelerinin optimum 
seviyede belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Ti-6Al-4V alaşımının CVD ve PVD kaplı tungsten 
karbür (WC) kesici takımlarla sabit kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliğinde tornalanmasında kesme 
zamanına bağlı takım aşınması araştırılmıştır  

2 MATERYAL VE METOT 

Tornalama deneylerinde, deney malzemesi olarak ASTM B348 standartlarından Ti-6Al-4V alaşımı 
kullanılmıştır. Ti-6Al-4V alaşımının çekme dayanımı 895 MPa ve akma dayanımı 828 MPa’dır. 
Tornalama deneyleri, 1,1 kW güce sahip JETCO JML-3010Y model üniversal torna tezgâhında sabit 20 
m/dak kesme hızı, 1 mm talaş derinliği ve 0,022 mm/dev ilerlemede gerçekleştirilmiştir. Kesici takım 
olarak CVD kaplı (TiCN+Al2O3+TiN) ve PVD kaplı (TiAlN) WC takımlar, takım tutucu olarak ise 
yanaşma açısı 93º olan MBC marka MTJNR 20x20 K16 dış çap torna kateri kullanılmıştır. Şekil 1’de torna 
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tezgâhında kullanılan kesici takım tutucu ile kesici takımların görüntüleri verilmiştir. Her iki kesici takım 
için Ti-6Al-4V alaşımı 350 saniye tornalanmıştır.  

 

 

a) Dış çap torna kateri 

  
-b) CVD kaplı WC c) PVD kaplı WC 

Şekil 1: Delme Deney Düzeneği. 

Kesici takımların aşınması ölçümü için NADE marka NMM-800TRF model optik mikroskop 
kullanılmıştır. Ayrıca JEOL marka JSM-7001F model Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak 
takım aşınması detaylı olarak incelenmiştir. Takım aşınmaları kesici ucun aşınmış bölgesinden maksimum 
aşınma uzunluğu ölçülerek belirlenmiştir (Şekil 2). 

 

Aşınmış 
Bölge

Aşınmamış BölgeAşınma 
Sınırı

Ta
kl

ım
 A

şı
nm

as
ı (

m
m

)

 
Şekil 2: Kesici takım ucunun aşınmış ve aşınmamış bölgeleri. 

3 DENEYSEL SONUÇLAR 

Ti-6Al-4V alaşımının CVD ve PVD kaplı WC kesici takımlarla 20 m/dak kesme hızı, 1 mm talaş 
derinliği ve 0,022 mm/dev ilerleme değerleri için tornalanmasında kesme zamanına bağlı takım aşınma 
değişimi Şekil 3’de verilmiştir. 
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Şekil 3: CVD ve PVD kaplı WC takımlarda tornalama zamanına bağlı takım aşınma değişimi. 

 
Şekil 3’de görüldüğü gibi her iki kesici takım için kesme zamanı arttıkça aşınma değeri artmıştır. 

Yaklaşık 150 sn’ye kadar kesme zamanı için her iki kesici takım için yaklaşık aşınma eğrileri birbirine 
paralel olarak devam etmiştir ve bu süreye kadar PVD kaplı WC kesici ucun daha az aşındığı görülmüştür. 
Ancak 150 sn kesme zamanından sonra bu paralellik azalmış ve yaklaşık 250. sn’de eğim çizgileri 
birleşmiştir. 250 sn’den sonraki kesme zamanında ise PVD kaplı takımın CVD kaplı takıma göre daha 
hızlı aşındığı görülmüştür. PVD kaplı takımda bulunan TiAlN’nin yüksek sıcaklık sertliğinden dolayı 
takımın belirli bir işleme zamanına kadar daha az aşınmasına neden olduğu ve CVD kaplı takımda bulunan 
TiN’nin düşük sürtünme katsayısına sahip olduğundan takım aşınmasının daha fazla olduğu görülmüştür. 
Şekil 4’de CVD ve PVD kaplı WC takımlarının 25., 175. ve 350. sn’lerdeki takım aşınma ölçüleri 
gösterilmiştir. 

 

CVD Kaplı WC CVD Kaplı WC CVD Kaplı WC

PVD Kaplı  WC PVD Kaplı  WC PVD Kaplı  WC

0,07 mm 0,108 mm

0, 205 mm

0,04 mm 0,08 mm

0,235 mm

 
Şekil 4: Aşınmış CVD ve PVD kaplı WC takımların optik mikroskop görüntüleri 

 
Başlangıçta CVD kaplı WC takıma göre daha az aşınan PVD kaplı WC takımın belirli bir kesme 

zamanından sonra daha hızlı aşınmasının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi için kesici takımların EDX 
analizlerinin incelenmesi gerekmektedir. Aşınmamış CVD kaplı WC, ağırlık olarak %13,94 C; %28,07 N; 
%57,99 Ti içerirken, PVD kaplı WC ağırlık olarak %14,31 C; %30,49 N; %12,18 Al; %1,12 Si; %41,89 
Ti içermektedir [10]. Maksimum kesme zamanı için aşınmış CVD ile PVD kaplı WC takımların EDX 
analizleri sırasıyla Şekil 5 ile Şekil 6’da verilmiştir 
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Element % Ağırlık % Atomik 

 

C 13,45 28,51 
O 22,17 35,29 
Al 4,23 3,99 
Cl 1,15 0,84 
Ti 59 31,37 

Toplam 100 100 
Şekil 5: Aşınmış CVD kaplı WC takımın SEM görüntüsü ve EDX analizi 

 
Aşınmamış takım uçlarındaki elementlere göre, aşınmış takım uçlarındaki elementlerin değiştiği, 

bazı elementlerin ise aşınmadan sonra takım ucunda ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Kesme zamanına bağlı 
olarak bu durumun Ti-6Al-4V alaşımından CVD ve PVD kaplı WC takıma difüzyon ile element taşınması 
olabileceği gibi kesici takımların aşınma sonucu alt katmanındaki kimyasal bileşenden de oluşabileceğini 
söylenebilir. Şekil 5’de aşınan CVD kaplı WC takım ucunda N elementinin görülmemesi, O ve Al gibi 
elementlerin ortaya çıkması CVD kaplı WC takımındaki TiCN+Al2O3+TiN kaplı katmanlarının 
aşınmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Benzer şekilde Şekil 6’da da Si ve N elementlerinin 
görülmemesi ve W elementinin ortaya çıkması PVD kaplı WC takımındaki TiAlN katmanının 
aşınmasından kaynaklanmaktadır. Ancak CVD kaplı WC takımın başlangıçta PVD kaplı WC takıma göre 
daha fazla aşınmasının kaplama cinsine bağlı olarak Ti-6Al-4V alaşımı ile kimyasal tepkimeye 
girmesinden ve kesme zamanının artmasıyla PVD kaplı WC takıma göre daha iyi performans 
göstermesinin aşınmış bölgenin altındaki yeni kaplama tabakasının ortaya çıkmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

 
Element % Ağırlık % Atomik 

 

C 12,61 38,83 
Al 4,64 6,36 
Ti 66,87 51,62 
W 15,88 3,19 

Toplam 100 100 
Şekil 6: Aşınmış CVD kaplı WC takımın SEM görüntüsü ve EDX analizi 

4 SONUÇLAR 

Ti-6Al-4V alaşımının CVD ve PVD kaplı WC takımlarla tornalanmasında kesme zamanının takım 
aşınması üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
 Minimum aşınmada 5. sn’de, PVD kaplı WC takımda 0,034 mm olarak elde edilirken maksimum 

aşınma 350. sn’ de PVD kaplı WC takımda 0,235 mm olarak elde edilmiştir. Benzer koşullarda 
CVD kaplı WC takımdan elde edilen minimum ve maksimum aşınma ise sırasıyla 0,063 mm ve 
0,205 mm’dir. 

 Başlangıçta PVD kaplı WC’nin performansı iyi iken kesme zamanının artmasıyla CVD kaplı 
WC’nin performansı daha iyi olmuştur.  

 Başlangıçta hızlı aşınan uçların belirli bir süre sonra yavaşladığı ve belli bir noktaya geldiğinde 
tekrar aşınmanın arttığı görülmüştür. 

 Kaplama cinsinin takım aşınmasında önemli bir parametre olduğu görülmüştür. 
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Öğrenci Başarısı Üzerinde Okulun Etkisi Hakkında Bir Değerlendirme 
 

Celal İnce 
Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Bitlis, 13000 

 ÖZET 

 Öğrenci başarısını etkileyen birçok değişken olmakla birlikte okul ve aile bu konuda ön plana çıkan 
değişkenler olmaktadır. Eğitim alanında yapılan birçok çalışma öğrencinin akademik başarısı üzerinde aile 
kurumunun okul kurumundan daha belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Ancak “etkili okul hareketi”ne 
göre özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük çevreden gelen öğrencilerin 
akademik başarı düzeyi üzerinde okulun önemi daha büyüktür. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programlarında (PISA) bazı ülkelerde öğrencinin başarı düzeyinin beklenenden düşük çıkması okulun 
öğrenci başarısındaki yerini yeniden sorgulamaya yol açmıştır. Bütüncül bir biçimde değerlendirildiğinde, 
ailenin öğrencinin akademik başarısındaki rolü tamamen önsel değil inşa edildiği düşünülmektedir. Başka 
bir ifade ile bu çalışma literatürden hareketle okulun sosyal sermayesinin yükseltilmesi, etkili liderlik, 
örgütsel bağlılık ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılması gibi etkili bir eğitim süreci ile 
sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin akademik başarı düzeyinin yükseltilebileceğini ve 
bireyler arasındaki derin akademik başarı farklılığı minimize edilebileceğini öne sürmektedir. Bu çalışma, 
Türkiye’de okul kurumunun öğrenci başarısı üzerinde belirleyici olan bazı temel unsurlarını 
incelemektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Öğrenci başarısı, Okul kaynakları, Okul ve öğrenci başarısı, Aile ve öğrenci 

başarısı 
 

An Assessment of the Impact on Student Success School 
 

 ABSTRACT 

Many studies in the field of education demonstrate that the background of the family is more 
efficient on the academic success of students from schools. However, the according to "effective schools" 
the importance of school more than the background of the family on the academic achievement of students 
particularly in developing countries and coming from lower levels of socio-economic status. Its place in 
the academic achievement of the school has led to discussion again due to come out lower than expected 
level of success in the Programme for International Student Assessment (PISA) in some countries. The 
role of the family in student's academic success is not entirely a priori. It is thought to be developed when 
evaluated in an integrated form. Academic achievement levels of students can be increased, and academic 
achievement differences between individuals can be minimised with an efficient training process. This 
study investigates some key elements of school institutions that impact on student achievement. This study 
suggests some proposals to improve the adequate level of the school 

 
Keywords: Student achievement, School resources, The relationship between the school and student 

success. 
 

1 GİRİŞ 

Okul, toplumdaki neredeyse bütün bireyleri ilgilendiren temel bir kurumdur. İlkokul öncesi süreç 
eğitim öğretime dâhil edildiğinde 4-5 yaşında başlayan eğitim maratonu, bireyin hayatının önemli bir 
parçasını oluşturmaktadır. Okul kurumunun temel amacı, öğrencilere okuma yazma öğretme, temel sayısal 
becerileri kazandırmanın yanında onları bir üst eğitim kurumuna hazırlama, karmaşık ve soyut bilgi 
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sistematiğini sağlamaktır. Başka bir amacı ise toplumsal alt katmanlardan gelen bireylerin dikey 
hareketliliğini sağlayarak toplumsal statüsünü yükseltmektir (Tatar, 2004; Yörük ve Şahin, 2012: 334). Bu 
hareketliliği sağlayan ve bu becerilerin önemli bir kısmını öğrencilere kazandıran okullar başarılı okullar 
bu becerileri edinen öğrenciler de başarılı öğrenciler olarak değerlendirilebilir. Ancak bu başarının daha 
çok öğrencinin aile özelliklerine bağlı olduğuna yönelik yapılan değerlendirmeler (Coleman, 1966; 
Bourdieu and Passeron 1996; Gelbal 2008; Dinçer ve Kolaşin 2009; Erkan, 2011; İnce 2015) okul 
kurumlarını yeniden sorgulamayı gerektirmektedir.  

   James Coleman’nın öğrenci başarısını belirleyen temel faktörün aile kökeni olduğuna yönelik 
eğitim sosyolojisinde yaptığı araştırma üzerine başlayan tartışma devam etmektedir (Coleman, 1966). O 
zamandan şimdiye kadar eğitimde öğrenci başarısını belirleyen faktörlerle ilgili yapılan birçok akademik 
çalışma Coleman’nın görüşünü destekler niteliktedir (PISA Raporu 2012; Dünya Bankası, 2013; 
Hanushek, 1995). Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron’a göre (1996) de toplumsal üst tabakadan 
gelen öğrenciler aile ve yakın çevresinde okula yönelik bir hazırlık dönemi geçirdiği için okulda daha 
başarılı olmaktadır ve başarılarını yeniden üretmektedir. Türkiye’de yapılan bazı çalışmalar da bu temel 
düşünceyi destekler niteliktedir (Korkmaz, 2006: 505). Örneğin İnce’nin gerçekleştirmiş olduğu 
araştırmaya göre, öğrencilerin lise türleri tercihleri ve yerleşimleri, aile kökeni esasına göre şekillendiğini 
göstermektedir. Arı’ya (2007: 170) göre ise toplumsal üst tabakadan gelen öğrenciler avantajlı konumda 
olup öğrencinin gittiği okulun devlet okulu mu ya da özel okul mu olduğu önemli hale gelmektedir. 
Dolayısıyla öğrenci başarısını belirleyen temel faktörün öğrencinin aile kökeni, sosyoekonomik durumu, 
ailenin sahip olduğu sermaye biçimleri ve sermaye biçimleri arasında meydana gelen geçişkenlik olduğu 
söylenebilir (İnce, 2015).  

Uluslararası öğrenci değerlendirme raporuna (PISA, 2012) göre de Türkiye’de öğrencilerin 
matematik okuryazarlığı performanslarını en iyi açıklayan özellik, ailelerin sosyoekonomik durumudur. 
Bu rapora göre, ev olanakları, evde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim düzeyi,  evdeki eğitimsel 
kaynaklar ve ailenin refah düzeyi öğrencinin başarısına birinci derecede etki etmektedir. Bu rapor, çalışma 
masasına, kendilerine ait bir odaya, çalışma ortamına, bilgisayara, bilgisayar yazılımına, internete, edebiyat 
kitabına, şiir kitabına, sanat kitabına, ders kitabına, teknik kaynak kitaplara, sözlüğe sahip olan öğrencilerin 
diğer öğrencilere göre daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır (Dünya Bankası, 2013; PISA, 2012). 

Yukarıda sözü edilen düşüncenin aksine “etkili okul hareketi”nin ortaya koymuş olduğu bulgular, 
gelişmemiş/gelişmekte olan ülkelerde ve sosyoekonomik seviyesi düşük çevrelerden gelen öğrencilerin 
başarıları üzerinde okulun daha etkili olduğunu göstermektedir. “Etkili okul hareketi”nin temel iddiası 
okulun sahip olduğu imkânlar ne olursa olsun bütün okulların öğrenci başarısı üzerinde etki oluşturduğudur 
(Edmonds, 1979; Şişman, 2002; Tatar, 2006).  Dahası okul kurumunun öğrenci başarısı üzerindeki etkisi 
önsel değil inşa edildiği düşünülmektedir. Dolayısıyla eğitim öğretim için gerekli temel araç ve gereçlerin 
önemli bir kısmını temin etmiş, başarılı ve ilgi gösteren bir okul kurumu, bütün sermaye biçimlerinden 
(ekonomik, beşeri, sosyal, kültürel) yoksun olan çevrelerden gelen öğrencilerin başarısında bir dönüşüm 
meydana getirerek bireysel akademik başarı farklılığını minimize edebilir.  

Okul kurumunu öğrenci başarısını belirleyen bir girdi olarak ele almak mümkündür. Okul girdisi, 
öğrencinin okul ortamında karşılaştığı sosyal ve fiziksel imkânların ve öğretim süreçlerinde uygulanan 
programların, örgütsel kültürün tamamı olarak ifade edilebilir (Kurul Tural, 2002: 42). Okul kaynakları 
olarak da tanımlanabilen bu unsurların değişkenliği başarının yönünü etkilemektedir. Başka bir ifade ile 
bu unsurların var olduğu ve etkili kullanıldığı okullar öğrenci başarısının belirlenmesinde daha etkili 
olmaktadır. Bu makale, öğrenci başarısının belirlenmesinde rol oynayan okul kurumunu ve okulun 
kaynaklarını teşkil eden bazı unsurları incelemektedir.  

2 Okul Kaynakları 

Bir okulun temel hedefi öğrencileri bir sonraki eğitim sürecine hazırlamak ve eğitimle ilgili temel 
becerileri kazandırmaktır. Okul kurumu açısından bu hedefin gerçekleşmesinin temel belirleyicisi, okulun 
sahip olduğu maddi ve maddi olmayan kaynaklardır. Elbette sözü edilen hedeflerin gerçekleşmesi için 
okulun ihtiyaç duyduğu araç gereç ve fiziki donanım gibi maddi kaynaklar gereklidir. Çünkü sağlıklı bir 
eğitimin devamı için sınıf, masa, sıra ve tahta gibi eğitimin temel araçları gereklidir. Ancak bu kaynaklar, 
sosyal sermaye ve etkili okulun bileşenleri olan liderlik, etkili öğretmen, mesleki gelişim, örgütsel bağlılık 
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(Gökçe ve Kahraman, 2010: 175) gibi unsurlarla desteklenmediği takdirde belirlenen hedeflerin 
gerçekleşmesi tam anlamıyla mümkün değildir. Bu unsurların kümülatif bir biçimde etkin kullanılması 
şüphesiz ailesinin sahip olduğu sermaye biçimleri açısından dezavantajlı olan öğrencilerin başarılarını 
yükseltecektir. 
 

2.1 Okulun Sosyal Sermayesi 

Son yıllarda derslik sayısının artırılması, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düşmesi, 
okullaşma oranının artması, okulların alt yapısı ve donanımı, FATİH Projesi ve MEB-ARGE çalışmaları 
gibi konularda Türkiye’de eğitim alanında önemli gelişmeler sağlandı (MEB İstatistikleri, 2012-2013; 
2016-2017)110.  Ancak öğrenci başarısının ailevi özelliklerine bağlılığının azaltılabilmesi ve dezavantajlı 
bireylerin desteklenmesi açısından sözü edilen gelişmelerin sosyal sermaye ile bütünleşmesi gerekir. Okul 
açısından sosyal sermaye; bir örgüt olarak okul çalışanlarının işbirliğini, karşılıklı güvenini, örgütsel 
bağlılığını, normları paylaşmayı, dayanışmayı ve aynı hedefe odaklanmayı ifade eder (Ekinci, 2008). 

Sosyal sermaye, bireylerin hedeflerinin gerçekleşmesinde gerekli donanımı sağlar. Sadece bireylere 
değil aynı zamanda gruplara, örgütlere, toplumlara ve hatta ülkelere çeşitli amaçların netice bulmasında 
bir kaynak oluşturur. Sosyal sermaye; esas unsurunu insanın oluşturduğu bir örgütte veya grupta, bireylerin 
birebirlerine güven duyması, birbiriyle iletişim kurabilecekleri, zaman, mekan, aynı hedefe odaklanma ve 
katılım sağlama biçimiyle kişiler arası ilişkilerden örgüt başarısına dönüşür (Töremen, 2002: 565; Töremen 
ve Ersözlü, 2010: 12). Bu bağlamda okul kurumları da bir örgüt olarak ele alındığında, belirlenen hedeflere 
ulaşmasında ve verimliliğin sağlanmasında sosyal sermaye bir kaynak olarak gerekli bir unsurdur. Başka 
bir ifade ile sosyal sermaye insan sermayenin oluşmasında belirleyici bir faktördür (Coleman, 1988). 
Sosyal sermaye ile eğitim arasında ikili bir ilişki söz konusu olduğu söylenebilir. Sosyal sermaye insani 
sermayenin oluşmasında ve eğitimsel başarının sağlanmasında belirleyici olduğu gibi eğitim de sosyal 
sermaye stokunun oluşmasında belirleyicidir. İnsana birçok beceri kazandıran eğitim sosyal sermayenin 
oluşmasına da doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlar. İnsan yardımlaşmayı, takım halinde çalışmayı, 
yakın ilişki kurmayı ve birbirine güvenmeyi eğitimle edinir (Öksözler, 2006: 120). 

Bir okulun sosyal sermayesi; bir okuldaki öğretmen ve idareciler başta olmak üzere bütün 
çalışanların çalıştığı okula yönelik beslediği aidiyet duygusu, bu çalışanlar arasındaki ilişki ve etkileşimin 
etkinlik durumu, öğrencilerin başarılarına yönelik işbirliğinin güçlü olması ve okuldaki güven ortamı ile 
ölçülmektedir (Uğuz, 2010: 63; Ekinci, 2008). Nitekim bir örgütün başarılı olması, örgüte dahil olan 
bireylerin birbiriyle kurdukları yakın ilişki ile mümkündür. Bu bağlamda örgütlerin temel 
yükümlülüklerinden biri başarıyı sağlayan nitelikli insan ilişkilerinin temin edilmesidir. Burada “güven” 
unsurunun belirleyici bir faktörü vardır. Çünkü bir örgütte var olan güvensiz ortam, çalışanlarının birbiriyle 
yakın ilişki kurmasını zorlaştırmakta aynı hedefe odaklanmasını olanaksız hale getirmektedir (Töremen, 
2002: 566).   

Sosyal sermayenin temel iddiası şudur: “ilişkiler önemlidir.” İnsanların tek başına 
gerçekleştiremediği hedeflerini ya da büyük maliyetler karşılığında ancak gerçekleştirebildiği hedeflerini 
birbiriyle iletişim kurarak kolay bir biçimde gerçekleştirebilir. İyi bir ilişki ve ortak değerler sermaye 
stokunu oluşturabilir ve faydalı sonuçlar verebilir (Field, 2008: 1). Daniel Webster’e göre ise “insanlık için 
değeri büyük birçok amaç vardır ki bunlar bağımsız kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Eğer 
gerçekleştirilebilecekse ancak işbirliği ile elde edilebilir” (akt. Töremen ve Ersözlü, 2010: 51).  Rober 
Putnam’ın “duvar içindeki sosyal sermaye” olarak tanımladığı okulun sahip olduğu sosyal sermaye, eğitim 
ve toplumsal sermaye arasında döngüsel bir ilişki vardır. Sosyal sermaye açısından güçlü bir okul nitelikli 
bir eğitimin verilmesini olanaklı kılarken nitelikli eğitim de toplumun sahip olduğu sosyal sermaye 
düzeyinin artışını beraberinde getirmektedir (Putnam, 2000). Bu bağlamda öğrencilerin hedeflerine 
ulaşabilmesi ve istenen başarıyı yakalayabilmesi için gittiği okulun sahip olduğu sosyal sermaye belirleyici 
rol oynamaktadır (Ekinci, 2008; Töremen, 2002: 565).  

Sosyal sermaye ve öğrenci başarısı arasında önemli bir ilişki söz konusu iken eğitimin temel kurumu 
olan okul kurumunun hedeflerin gerçekleşmesinde potansiyel gücü olan sosyal sermayeye sahip olma 

                                                 
110 http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64, Erişim tarihi: 30.10.2017 
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isteğini sorgulamak gerekir. Nitelikli ve verimli bir eğitimin sağlanmasında sosyal sermayenin zorunluluğu 
ortadayken sosyal sermayenin edinmesinde idarecilerin pozisyonu belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda 
eğitim sürecinde sosyal sermayenin geliştirilmesi ve öğrenci başarısına pozitif katkı sunması, sosyal 
sermayenin öneminin farkında olan ve öğrenci başarısına işlerlik kazandıran idarecilerle mümkün olabilir 
(Ekinci, 2008; Ekinci ve Karakuş, 2011: 532).  
 
2.2 Liderlik Rolü 

Makalelerde Liderlik; bir grup veya örgütte bireylerin davranışları üzerinde güçlü bir etkiye sahip, 
kurduğu etkileşim ve yönergelerle grubun davranışlarını şekillendirebilen en az bir kişinin içinde 
bulunduğu süreçler olarak tanımlanabilir (Ekvall ve Rhyammar, 1998 akt. Gökçe ve Kahraman, 2010: 
178). Bir okulun hedeflerini gerçekleştirmesinde belirleyici temel kavramlarından biri de liderlik rolüdür. 
Okulda lider olarak müdür, eğitim yönetiminin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Müdür, bir okulda 
uygun eğitim atmosferinin oluşmasında ve eğitimsel başarının belirlenmesinde rol oynadığı gibi eğitim 
açısından olumsuz bir atmosferin oluşmasında da belirleyici olabilir. Bu bağlamda okulun lideri olarak 
müdür, öğretmenleri öğrencilerin başarılarını artırmasında motive edici olduğu gibi bütün çalışanlara ortak 
hedefe kilitlenme düşüncesini kazandırabilir. Okul lideri olarak müdürler, okulun dilini, okulun sahip 
olduğu metaforları, okulun kültürü üzerinde belirleyicidir (Yörük ve Şahin, 2012: 357; Korkmaz, 2006: 
507).  

Etkili okul bağlamında bazı çalışmalar liderlik faktörünün şu özelliklerine odaklanmıştır. Liderlik 
faktörü; öğretmenin eğitim sürecine motive edilmesi, çeşitli toplantılara katılımının sağlanması, 
öğretmenler ve diğer çalışanlar arasında etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması ve üretici iletişimin 
sağlanması olarak belirtilebilir (Blase, 1987; Leech ve ark., 2003 akt. Gökçe ve Kahraman, 2010: 179). Bu 
bağlamda okullardaki uyumun sağlanması, personeller arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, ortak 
değerlerin oluşturulması okul liderlerin başlıca görevleri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca bir örgüt olarak 
okulun amaçlarına ulaşma düzeyinin tespit edilip daha yüksek bir seviyeye çıkmak için gerekli önlemlerin 
alınması gerekir (Yörük ve Şahin, 2012: 357-359).  Dolayısıyla, okulların tam anlamıyla bilgi üreten bir 
kurum olabilmesi  ve öğretmenlerin istendik düzeyde eğitimci olabilmesi için okul müdürlerinin gerekli 
verimli ortamı hazırlaması gerekir (Özdemir, 2002: 41).  

Töremen ve Ersözlü (2010) de etkili bir eğitim atmosferinin oluşması açısından okul liderinin 
önemini şu şekilde ortaya koymaktadır. Onlara göre; okul liderinin çalışanlarının ortak motivasyonunun 
sağlanması ve yaratıcı fikirlerin, çabaların gelişmesi amacıyla verimli bir çalışma sahası ve güvenli bir 
ortamın oluşturması gerekir. Güvenli bir ortamın sağlandığı, yakın ilişkilerin ve işbirliğinin olduğu, yeni 
fikirlerin ve verimli çalışmaların cesaretlendirildiği bir atmosferde ancak öğretmenler deneyimlerini, 
kuşkularını ve sezgileri açık bir biçimde ortaya koyabilir. Bu bağlamda ancak böyle bir atmosfer 
sağlandığında yeni hedefler ve projeler ortaya çıkacaktır. Böylece okulun etkinliğinin ve sosyal 
sermayesinin artığı ve bu durumun da öğrencilerin başarılarına yansıdığı görülecektir. Aksi durumda yeni 
fikirlere kapalı ya da okul liderlerinin öğretmenlerden aldığı bilgileri onların aleyhlerine kullanılması 
durumunda yeni fikirler ve işbirliği oluşmayacaktır. Bu tablonun öğrencilerin başarısızlıklarına yansıması 
ise kaçınılmazdır (Töremen ve Ersözlü, 2010: 125).  

 
2.3 Öğretmen Rolü 

Eğitim öğretimin motor gücünün öğretmenler olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin sahip olduğu bilgi 
düzeyi ve sosyal donanım (adanma, motivasyon vb.) sınıf yönetiminde ve öğrenci ile kurulan iletişimde 
etkili olmaktadır (Şişman, 2002: 154). PISA sonuçlarının analizine göre, eğer bütün öğrencilere etkili 
öğrenme stratejileri hakkında detaylı bilgilendirilme yapılırsa Türkiye’de okullarda verilen eğitimin 
önemli bir kısmı daha iyileşecektir. Nitekim bu analize göre, Diğer PISA ülkelerinde olduğu gibi ‘iyi’ 
öğrenme stratejileri, öğrenen (bilgiyi anlayan, hatırlayan ve özetleyebilen) öğrencileri daha başarılı 
olmasını sağlamaktadır (Dünya Bankası, 2013). Şüphesiz etkili öğrenme yönteminin öğrencilere 
aktarılmasında birincil aktörler öğretmenlerdir. Okulda, eğitim sürecinde öğretmenin seçmiş olduğu 
öğretim materyalleri, kişilere uygun yöntem ve tekniklerinin seçilmesi, öğretmenlerin eğitim 

https://imeset.org/


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

706 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

programlarına katılması okuldaki verimliliği artırmaktadır. Özellikle etkili okullarda öğretmenler, 
öğrencilerinin dikkatlerini derse odaklanmasını sağlar, öğrenciye mutlaka çeşitli beceriler kazandırır. 
Böyle okullarda öğretmenler dersin başlama ve bitiş saatlerine dikkat eder (Rosenholtz, 1985 akt. Gökçe 
ve Kahraman, 2010: 181; Edmonds, 1979).  

Bir okulda öğretmenin etkili olabilmesi ve öğrencilere istendik bilgileri ve davranışları 
kazandırabilmesi için öğrencilerle etkili bir iletişim kurması gerekir. Etkili bir iletişim ise sınıf 
mevcudunun düşük düzeyde olmasının yanında öğretmenin sahip olduğu bilgi ve beceri, başka bir ifade 
ile mesleki gelişim ile mümkündür. Özellikle kalabalık sınıflarda verimliliği artırmanın yolu, sınıf 
mevcudunu minimize etmenin yanında öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaktır (Kurul Tural,  
2002: 50). Mesleki gelişim düzeyleri yüksek olan öğretmenler etkili bir okul kültürünün oluşmasında 
belirleyici rol oynar. Bu tür okullarda öğretmenler; okul ve öğrencilere karşı sorumluluk taşır, okul ve 
öğrencilerin geleceği için büyük bir çaba sarf eder, öğrencilere etkili bir eğitim ortamı sunar, öğrenci ve 
meslektaşlarıyla iyi bir iletişim kurar, mesleğine ve çalıştığı okula bağlılık gösterir (Özdemir, 2002: 44). 
Uluslararası öğretme ve öğrenme (TALIS) raporuna göre (2010)111 Türkiye OECD ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında oldukça genç bir öğretmen kitlesine sahiptir. Bu durum, öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim aracılığıyla eğitimin temel aktörlerden biri olan öğretmenlere etkili 
öğrenme stratejileri ile ilgili eğitimin verilmesi gerekir. Özellikle dezavantajlı öğrencilere yönelik nitelikli 
öğrenme stratejilerini içeren bir modülün olması faydalı olacaktır (Dünya Bankası, 2013).  

Öğretmenin ders verimliliği üzerinde ve etkili bir okulun oluşmasında belirleyici bir diğer temel 
faktör öğretmen hareketliliğidir. Uluslararası öğretme ve öğrenme (TALIS) verilerini derleyen Eğitim 
İzleme Raporu’na (2011) göre, ücretli öğretmenlerin % 98’i çalıştıkları okulda bir veya iki yıl çalıştığını 
ifade etmiştir. Bu oran sözleşmeli öğretmenlerde % 62, kadrolu öğretmenlerde ise % 47 olarak 
görülmüştür. Ayrıca bu rapora göre, göreve yeni başlayan öğretmenlerin oranı kırsal alanda daha çoktur. 
Bu bağlamda öğretmen sirkülasyonunun azaltılması eğitim öğretim sürecine bir katkı sunacağı 
düşünülmektedir (İnce, 2014). 

Etkili bir okulun oluşmasında ve eğitimsel başarının sağlanmasında belirleyici diğer bir faktör ise 
rehberli öğretmenlerinin yüklendiği misyondur. Milli Eğitim Bakanlığı 2001’de yayınladığı yönetmelikte 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacını şu şekilde belirtmektedir112: “...eğitimde rehberlik 
ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden 
yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde 
kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir (Madde 6). Verimli bir okul ortamının oluşması açısından 
rehberlik ve psikolojik danışma öğretmeninin önemi ortadayken bu hizmeti engelleyen bazı aksaklıklar 
oluşabilmektedir. Örneğin Özyürek’in (2009:54) gerçekleştirdiği çalışma; okullarda uygulamaya katılan 
aday rehberlik ve psikolojik danışma öğretmenlerinin önemli bir kısmı bireysel veya grup halinde yeterli 
sürede ve nitelikte supervizyon alamadığını, sunulan grup supervizyonlarının ise deneyimsiz öğretim 
elemanlarından seçildiğini, kalabalık öğrenci gruplarının nitelikli hizmetlerin verilmesinde sorunlar 
oluşturduğunu göstermektedir. Terzi, Tekinalp ve Leuwerke’nin (2009) yaptığı çalışmaya göre ise 
psikolojik danışma ve rehberlik programı kapsamında okullarda hazırlanan bazı etkinliklerin öğrencinin 
seviyesine, okulun türüne ve okulun bulunduğu çevrenin kültürüne uymamaktadır. Ayrıca bu çalışmaya 
göre, sınıfların kalabalık olması ve doldurulması gereken formların fazlalığı etkili bir hizmetin 
verilmesinde sorunlar teşkil etmektedir.  

3 SONUÇ 

 Öğrenci başarısı üzerinde etkili olan temel iki kurumlardan biri aile diğeri okuldur. Öğrenci başarısı 
özerinde ailenin etkisinin oldukça önemli odluğunu kanıtlayan birçok çalışma mevcuttur (PISA 2012 nihai 
raporu, 2015; İnce, 2015; Dünya Bankası, 2013). Ancak öğrencinin başarı ya da başarısızlığında öğrencinin 

                                                 
111 http://abdigm.meb.gov.tr/www/oecd/icerik/478, Erişim tarihi: 02.03.2016 

112  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html, Erişim tarihi: 07.04.2016. 
 

https://imeset.org/
http://abdigm.meb.gov.tr/www/oecd/icerik/478
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html


                                                                        International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and 
Technology (IMESET’17 Bitlis) 

                                                                                                                                                            Oct 27-29, 2017, Bitlis 
 

 
 

707 | P a g e          
https://imeset.org/ 
 

 

IMESET’17 

gittiği okulların sahip olduğu özellikler de belirleyici olduğu söylenebilir. Okul kurumunun çalışanları, 
öğrenci başarısızlığının nedeni olarak genellikle aileleri göstermekte ve aileleri sorumlu tutmaktadır 
(Altun, 2009). Elbette öğrenci başarısının belirlenmesinde ailenin sahip olduğu sermaye biçimleri ve 
çocuğun eğitim süreçlerine katılması etkili olmaktadır (İnce, 2015). Ancak bu tablo okul kurumunun 
öğrencilerin başarılarıyla ilgili tamamen sorumsuz olduğu anlamına gelmez. Hatta bazı durumlarda okul 
kurumunun pozisyonu aileden daha belirleyici olabilmektedir (Tatar, 2006). 

Okul kurumunun öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu iki temel kaynağa sahiptir. Bunlardan birisi 
okulun sahip olduğu araç gereç gibi maddi kaynaklar diğeri ise okulun sahip olduğu sosyal sermaye, etkin 
liderlik, etkili öğretmen, mesleki gelişim ve örgütsel bağlılık gibi kısmen maddi olmayan kaynaklardır 
(Gökçe ve Kahraman, 2010: 175). Bu iki temel unsur arasında kuvvetli bir akım meydana geldiğinde hem 
bireysel düzeyde hem de okul bazında özellikle dezavantajlı öğrenci performansında bir ilerleme meydana 
geleceği tahmin edilmektedir. Bu bağlamında okullara maddi kaynak temin edilmesinin yanında bu 
çalışma okulun sosyal sermayesini geliştirmek için çaba gösterilmesini önermektedir. Bu konuda, 
idarecilerin etkin lider özelliğine sahip olması önem arz etmektedir.  

Türkiye genç bir öğretmen kitlesine sahiptir. Bu durum öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik 
yapılacak programların önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Dünya Bankası’nın da belirttiği gibi 
(2013), öğretmenler hizmet öncesi ve hizmet sırasında etkili öğrenme stratejileri konusunda 
bilgilendirilmelidir. Dezavantajlı öğrencilere yönelik bu konuda ayrıca bilgilendirme sağlanmalıdır. 
Sosyoekonomik açıdan farklı ailelerden gelen bütün öğrencilere yönelik en iyi eğitim programı 
hazırlanmalıdır. 
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