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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’18 Dubai. I believe that this
event, which on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’18
Dubai).
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.
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.

We wish everyone a fruitful conference and pleasant memories in Dubai, United Arab Emirates.
Assoc. Prof. Dr. Mirvari AGAYEVA
Chair of IMESET’18 DUBAI
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Dear Friends and Colleagues,
Welcome to the in the first ‘International Conference Engineering, Science, Education and
Technology (IMESET’18 Dubai).
This book containts all abstracts presented in the second ‘International Conference Engineering,
Science, Education and Technology (IMESET’18 Dubai. 98 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. 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 Dubai.
On behalf of Organizing Committee
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Pre-Eruption Crystallization Conditions Of Calc-Alkaline Andesitic
Magmas At The Altinpinar (Gümüşhane, Ne Turkey) Eocene Volcanism In
The Eastern Pontides
Mehmet Ali GÜCER*
Gümüşhane University, Department of Geological Engineering, Gümüşhane,
*Corresponding Author

ABSTRACT
In the Eastern Pontides orogenic belt (Gümüşhane, NE Turkey) there are different
volcanic rocks exposed that formed under different types of magma. Eocene volcanism consists
of acidic, notr and basic volcanic and pyroclastic rocks in Gümüşhane and surrounding area.
This volcanism played an important role during the evolution of the Eastern Pontides. In this
study, petrography, mineral chemistry and P-T crystallization conditions of the hornblendebearing andesites in the Altınpınar (Gümüşhane) area are investigated. Andesites are mainly
consisting of magneziohornblende, plagioclase, clinopyroxene, opaque minerals with
secondary sericite and calcite. The samples commonly exhibit microlitic porphyry and
vitrophyric porphyry textures. All hornblende minerals are exclusively Ca-type with CaB ≥ 1.5,
(Na+K)A <0.5 and CaA <0.5 (apfu) parameters with Mg# (Mg/Mg+Fe2+) = 0.72-0.91.
Estimation of geothermometry (T), geobarometry (P) and oxygen fugacity (ƒO2/NNO)
calculations in andesites using calcic amphibole geothermobarometry equations indicates that
the crystallization is estimated to have taken place at 765-867 °C (mean= 790±20 °C); 2.5-4.0
kbar and, from -14.4 to -11.1, respectively. These calculated values indicate that hornblende
minerals are crystallized at depths of 9-15 km in continental crust. Consequently, petrochemical
data suggests that the parental magmas of the Eocene volcanic rocks probably derived from an
enriched lithospheric mantle in a post-collisional geodynamic setting.
Keywords: Altınpınar Andesites, Gümüşhane, Eastern Pontides, Eocene Volcanism
1 INTRODUCTION AND GEOLOGICAL SETTING
The Pontides developed during the Late Cretaceous-Paleogene as a result of northward
subduction of the Tethys Ocean [1-3]. Collision of the Anatolide-Tauride block with Pontides
led to the closure of the Tethyan Ocean during the Early Tertiary period [1, 3]. The Pontides
are divided into three main tectonic units based on differences of pre-Jurassic basement units,
namely, the western, central and eastern Pontides [1, 4-6].
Different volcanic rocks are exposed that formed under different types of magma in the
Eastern Pontides orogenic belt (Gümüşhane, NE Turkey) and they are characterized by three
main volcanic cycles developed during Liassic, Late Cretaceous and Eocene to Miocene [1, 721]. Eocene volcanism consists of acidic, notr and basic volcanic and pyroclastic rocks in
Gümüşhane and surrounding area. This volcanism played an important role during the evolution
of the Eastern Pontides. In this study, petrography and mineral chemistry data of the
hornblende-bearing andesites in the Altınpınar (Gümüşhane) area are reported to provide P-T
crystallization conditions during the crystallization and settlement of the volcanic rocks.

1 | P a g e https://imeset.org/proceedings/
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2 ANALYTICAL METHODS
Detailed fieldwork was carried out using existing geological maps and twenty-five
samples were collected in the Altınpınar (Torul, Gümüşhane) area. Fifteen thin sections of
andesite samples were prepared and examined using standard techniques of optical mineralogy
under a polarized microscope to determine the textures, mineral contents, and rock types of
each sample at the Department of Geological Engineering, Gümüşhane University (Turkey).
Based on petrographic observations of thin sections, selected fresh samples were analyzed for
mineral chemistry. Electron microprobe analyses on carbon-coated polished sections were
carried out at the New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro (USA), using a
Cameca SX-100 electron microprobe with three wavelength dispersive (WD) spectrometers.
Polished sections were examined using back-scattered electron imagery, and selected minerals
were quantitatively analyzed. Elements analyzed include F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti,
Cr, Mn, Fe, Sr, and Ba. An accelerating voltage of 15 kV and a probe current of 20 nA were
used, except for analyses using a general glass label (i.e., chlorite) that utilized a probe current
of 10 nA. Peak count times of 20 s were used for all elements, except for F (40 s; amph/mica),
F (60 s; glass), Cl (40 s), S (30 s), Sr (60 s), and Ba (60 s). Background count times were half
the peak count times. A point beam of 1 µm was used for analyses of amphibole, pyroxene,
epidote, Fe-Ti oxide, and zircon. A slightly defocused (10 µm) beam was used for analyses of
feldspar, mica, and chlorite to avoid losses due to sodium volatilization [22].
2 RESULTS AND DISCUSSION
2.1 Field Relations, Petrography and Mineral Compositions
The studied area located on the southern zone in the eastern Pontides (NE Turkey). The
basement are represented by Early Carboniferous metamorphic rocks [23-24] and Late
Carboniferous granitoids [25-29]. Early - middle Jurassic volcanoclastic rocks unconformably
overlie the pre-Jurassic basement rocks. These units are conformably overlain by Middle-Late
Jurassic and Early Cretaceous carbonates [30-33]. The Late Cretaceous turbidites
unconformably overlie Jurassic-Lower Cretaceous units. In addition, Eocene volcanic and
volcano-sedimentary rocks overlie the Late Cretaceous units unconformably [34-35].
The Altınpınar andesites are oriented along approximately NW-SE direction, covering an
area of about 35 km2 (Figure 1). The volcanic rocks consist of andesites with minor basaltic
andesites. They are commonly exhibit microlitic porphyry and vitrophyric porphyry textures
characterized by hornblende and plagioclase phenocrysts. Besides, some samples have
glomeroporphyritic and poikilitic textures. The andesites have phenocrysts of hornblende,
plagioclase, clinopyroxene and opaque mineral in a groundmass of microlites including
hornblende, plagioclase, clinopyroxene and Fe-Ti oxide (Figure 2).
Representative chemical analyses of amphibole, plagioclase, pyroxene and Fe-Ti oxide
from the andesites are given in Table 1.
The amphibole (hornblende) phenocrysts occur as generally subhedral to euhedral and
microlites in groundmasses. Some of the larger hornblende crystals are often weathered and
contain inclusions of small plagioclase and Fe-Ti oxide minerals. All hornblende minerals are
exclusively Ca-type (magnesiohornblende) with CaB ≥ 1.5, (Na+K)A <0.5 and CaA <0.5 (apfu)
parameters with Mg# (Mg/Mg+Fe2+) = 0.72-0.91. Plagioclase minerals are generally observed
as large phenocrysts and euhedral to subhedral crystals and microlites in groundmasses. All
plagioclases show albite twinning and/or oscillatory zoning. Plagioclase ranges from andesine
to labrador in composition (An40-61Ab38-57Or1-5). The pyroxene mineral occurs as small augite
2 | P a g e https://imeset.org/proceedings/
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crystals and range from Wo44-45En43-44Fs12 in composition. Fe-Ti oxides in all samples are
dominantly magnetite and pyrite. They occurs euhedral to anhedral in shape, and are in many
cases adjacent to amphibole and/or plagioclase phenocrysts.

Figure 1: Generalized geological map of the study area (modified after [36-37])

Figure 2: SEM/BSE images of the Z11 and Z13 samples from andesitic rocks. (a) The altered plagioclase
with hornblende crystals (hornblende have been altered along the cleavage and they contain inclusions
of Fe-Ti oxide minerals). (b) Hornblende, magnetite and pyroxene crystals together with highly altered
and albitized plagioclase.
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Table 1. Minimum and maximum values of microprobe analyzes for minerals
Mineral
Rock types
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO*
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
F
Cl
H2O
Total
Si
AlIV
AlVI
Ti
Fe3+
Fe2+
Mn
Mg
Ca
Na
K
Total
Mg#

Amphibole
Andesite (n= 17)
min
max
45.19
49.98
0.90
1.89
6.68
8.88
11.78
15.27
0.38
0.56
12.42
15.97
10.78
11.41
1.04
1.67
0.30
0.48
0.00
0.20
0.00
0.05
1.95
2.03
97.61 101.74
6.60
6.97
1.03
1.40
0.08
0.19
0.10
0.21
0.74
1.19
0.34
1.05
0.05
0.07
2.75
3.36
1.63
1.80
0.28
0.47
0.05
0.09
15.00
15.29
0.72
0.91

Plagioclase
Andesite (n= 41)
min
max
SiO2
52.30
58.21
Al2O3
26.28
30.10
FeO*
0.19
0.48
CaO
8.19
12.54
Na2O
4.22
6.40
K2O
0.23
0.90
SrO
0.08
0.22
BaO
0.00
0.11
Total
98.59 101.26
Si
2.38
2.61
Al
1.39
1.61
Ca
0.39
0.61
Na
0.37
0.56
K
0.01
0.05
Total
4.98
5.02
Or
1.36
5.28
Ab
37.97
56.58
An
39.98
60.55

Pyroxene
Andesite (n= 9)
min
max
SiO2
52.04
52.70
TiO2
0.27
0.40
Al2O3
1.20
1.80
Cr2O3
0.00
0.04
FeO*
8.11
8.64
MnO
0.41
0.55
MgO
14.63
15.16
CaO
20.97
21.42
Na2O
0.31
0.36
Total
98.96 100.10
Si
1.94
1.96
Al
0.05
0.08
Ti
0.01
0.01
Fe2+
0.22
0.23
Fe3+
0.03
0.05
Mn
0.01
0.02
Mg
0.82
0.84
Ca
0.83
0.86
Na
0.02
0.03
Total
4.00
4.00
Mg#
0.78
0.79
Wo
0.44
0.45
En
0.43
0.44
Fs
0.12
0.12

Fe-Ti oxide
Andesite (n= 16)
min
max
SiO2
0.04
2.48
TiO2
0.50
8.45
Al2O3
0.41
2.43
Cr2O3
0.00
0.13
FeO*
79.44 86.15
MnO
0.12
1.39
MgO
0.00
0.47
CaO
0.01
1.46
Total
88.66 93.65
Si
0.01
0.80
Ti
0.12
1.96
Al
0.16
0.88
Cr
0.00
0.03
Fe3+
11.11 14.63
Fe2+
8.49
9.42
Mn
0.03
0.36
Mg
0.00
0.22
Ca
0.00
0.49
Total
23.79 24.00

2.2 Pressure (P) and Temperature (T) Conditions of Crystallization

Mineral chemistry data of amphibole and plagioclase phenocrysts from the Altınpınar
andesites were used to calculate P-T using the equations to understand the thermal evolution of
the magma. Plagioclase compositions in the studied rocks range from andesine to labrador with
An40-61. On the ternary feldspar diagram with isotherms, as proposed by [38], the plagioclase
compositions lie within the 650-800 °C temperature curves (Figure 3).
On the other hand, in the studied andesitic rocks, estimates of pressure and temperature
were calculated from the amphibole-plagioclase thermometer and Al-in hornblende
(amphibole) geobarometer. The results obtained from the calculatios are given in Table 2. In
the samples, using various calibrations for Al content of hornblende, yielded pressures of P1=
2.6-3.7 kbar [39], P2= 2.7-3.9 kbar [40], P3= 2.1-2.9 kbar [41], P4= 3.2-4.2 kbar [42] and P5=
2.6-3.6 kbar [43] (Table 2). Al-in hornblende-plagioclase thermometer of [44] was also
estimated using calculated average pressures by various calibrations in Table 2. Temperatures
were calculated using equations (1), (2) and (3) proposed by [45] and [44].
Edenite + 4Quartz = Tremolite + Albite
(1)
Edenite + Albite = Rihterite+ Anorthite
(2)
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Figure 3: Classification of feldspars on a ternary feldspar diagram with isotherms [38]

T = (0.677P-48.98+Y)/(-0.0429 – 0.008314LnK)
(3)
here;
Y= 0 for XAb > 0.5 and Y= -8.06 + 25.5 (1- XAb)2 for XAb < 0.5
Table 2. Comparison of calculated pressures (P, kbar) and temperatures (T, ºC) conditions using Al-in
hornblende and hornblende-plagioclase pairs from the Altınpınar andesites.
Reference
Pressure P (kbar)
[39]; P1
[40]; P2
[41]; P3
[42]; P4
[43]; P5

Pmin
2.6
2.7
2.1
3.2
2.6

Temperature T (°C)
T1 (for mean P1)
T2 (for mean P2)
T3 (for mean P3)
T4 (for mean P4)
T5 (for mean P5)

Tmin
765
764
775
757
766

Al-in hornblende (Al-Hbl) barometer
Pmax
Pmean (n= 14)
3.7
3.0±0.3
3.9
3.1±0.3
2.9
2.4±0.2
4.2
3.6±0.3
3.6
3.0±0.3
Hornblende-plagioclase thermometer [44]
Tmax
Tmean (n= 41)
827
801±22
826
799±21
837
810±22
819
792±21
828
801±22

P1= -3.92+5.03AlT; P2= -4.67+5.64AlT; P3= -3.46+4.23AlT; P4= -3.01+4.76AlT; P5= 4.76AlT3.01[(T675)/85] *
[0.53AlT+0.005294 * (T675)].

Furthermore, for comparison of P-T conditions of the andesites, pressures and
temperatures were calculated using equations proposed by [42], [46], [43] and [45]. The results
obtained from calculations are given in Table 3.
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Table 3. Calculations and comparison of hornblende-plagioclase (Hbl-Pl) thermobarometer
Calculations of Hbl-Pl thermobarometer based on [42] and [46] pressure values
Min
Max
Mean (n=13)
Reference
P (kbar)
3.3
4.2
3.6±0.2
[42]; [46]
T (°C) HB1 '94*
732
849
765±29
[45]
T (°C) HB2 '94**
751
854
786±25
[45]
Calculations of Hbl-Pl thermobarometer based on [43] pressure values
Min
Max
Mean (=13)
Reference
T (°C) HB1*
737
791
759±12
[45]
P(kbar) HB1*
2.0
3.0
2.4±0.2
[43]
T (°C) HB2**
747
791
768±11
[45]
P(kbar) HB2**
2.0
2.8
2.2±0.2
[43]
*HB1’94, [45] Hbl-Pl thermometer calibration reaction: edenite+4quartz =tremolite+albite
**HB2’94, [45] Hbl-Pl thermometer calibration reaction: edenite+albite= rihterite+anorthite

Another important factor in the crystallization process of magmas is oxygen fugacity
(ƒO2) and it is known to influence the thermodynamics and kinetics of crystallization in
magmas. Oxygen fugacity changes as a function of the temperature and generally increases
depending on the increase in temperature [47-49]. In the studied rocks, ΔNNO and ƒO2 of the
samples were calculated using method and equations proposed by [47] and Ridolfi vd. (2010).
The oxygen fugacity (log10 ƒO2) values of the samples varied between -12.7 and -14.4 [47]
and -12.6 and -11.1 [49] (Table 4 and Figure 4). Besides, the relative oxygen fugacity (ΔNNO)
ranged from 1.0 to 2.1 (Table 4). In addition, H2Omelt contents of melts of the studied rocks
changed from 5.1 to 6.4 wt% (Table 4) calculated using the formula of [50] and [51].
Table 4. Hornblende thermobarometer, oxygen fugacity (ƒO2) and H2O contents calculations
References
Temperature T (°C)
[49]

Tmin
790

Pressure P (kbar)
[49]

Pmin
0.9

[49]

ƒO2min
–14.4
–12.6
NNOmin
1.0

[49]

H2Omelt (%)min
5.1

[47]
[49]
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Hornblende Thermobarometer
Tmax
867
Pmax
1.7
Oxygen fugacity (ƒO2)
ƒO2max
–12.7
–11.1
NNOmax
2.1
H2O contents of melts
H2Omelt (%)max
6.4

Tmean (n= 17)
815±18
Pmean (n= 14)
1.3±0.2
ƒO2mean (n= 41)
–13.4±0.6
–11.9±0.3
NNOmean
1.7±0.2
H2Omelt (%)mean
5.7±0.4
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Figure 4: (a) Pressure (P) vs Temperature (T); (b) Oxygen fugacity (ƒO2) vs Temperature (T); (c)
Temperature (T) vs H2Omelt wt%; (d) Pressure (P) - relative oxygen fugacity (ΔNNO) - depth (km) values
[49].

3 CONCLUSIONS
The Altınpınar andesitic rocks mainly consist of andesite and associated pyroclastic rocks
in the study area. Andesite samples show microlitic porphyry and vitrophyric porphyry textures.
The rocks are dominated by hornblende, plagioclase and opaque minerals. Pyroxene (augite) is
present in some samples. The calculated crystallization pressures and temperatures in the
samples are 2.5 to 4.0 kbar and 765 – 867 °C (mean= 790±20 °C), respectively. The oxygen
fugacity (log10 ƒO2) and relative oxygen fugacity (ΔNNO) values of the Altınpınar andesites
varied between -14.4 and -11.1, and 1.0 – 2.1, respectively. The estimated H2Omelt content
ranges from 5.1 to 6.4 wt% for the samples. The combined petrographic and thermobarometric
data suggests that the calc-alkaline parental magma(s) of the Eocene volcanic rocks
crystallizations in mid-crustal levels (~ 9 to 15 km) and probably derived from an enriched
lithospheric mantle in a post-collisional geodynamic setting.

ACKNOWLEDGMENTS
This study has been supported by Gümüşhane University Scientific Research Projects
Coordination Department (GUBAP), Project Number: 16.F5114.02.02. The author would also
like to thank Enver AKARYALI, Emre AYDINÇAKIR, Cem YÜCEL and Ertan ÇAKIR for
their help during field studies and laboratory work.
7 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]
[15]
[16]

[17]

[18]

Şengör A.M.C. and Yılmaz Y. (1981). Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach.
Tectonophysics, 75, 181-241.
Channel J.E.T., Tüysüz O., Bektas O. and Şengör A.M.C. (1996). Jurassic-Cretaceous
paleomagnetism and paleogeography of the Pontides (Turkey). Tectonics, 15, 201-212.
Okay A.I. and Tüysüz O. (1999). Tethyan sutures of northern Turkey. The Mediterranean basin:
Tertiary extension within the Alpine orogen. Geol. Soc. London Spec. Publ., 156, 475-515.
Yılmaz Y., Tüysüz O., Yiğitbaş E., Genç S.C. and Şengör A.M.C. (1997). Geology and tectonic
evolution of the Pontides. Regional and petroleum geology of the Black Sea and surrounding
region, Robinson, A.G. (ed.). AAPG Memoir, 68, 183-226.
Ustaömer T. and Robertson A.H.F. (1997). Tectonic-Sedimentary Evolution of the NorthTethyan Margin in the Central Pontides of Northern Turkey. In “Regional and Petroleum Geology
of the Black Sea and Surrounding Region” (ed. A.G. Robinson), American Association of
Petroleum Geologists (AAPG) Memoir No. 68, 255-290.
Okay A.I. and Şahintürk Ö. (1997). Geology of the Eastern Pontides, in regional and petroleum
geology of the Black Sea and surrounding region, edited by A.G. Robinson, AAPG Memoir, 68,
291-311.
Akıncı Ö.T. (1984). The Eastern Pontide volcano-sedimentary belt and associated massive
sulphide deposits. In: J.E. Dixon & A.H.F. Robertson (eds.), The Geological Evolution of the
Eastern Mediterranean, Geological Society, London, Special Publications, 17, 415-428.
Korkmaz S., Tüysüz N., Er M., Musaoğlu A. and Keskin İ. (1995). Stratigraphy of the Eastern
Pontides, NE-Turkey. Geology of the Black Sea Region, MTA, Ankara, 59-69.
Çamur M.Z., Güven T.B. and Er M. (1996). Geochemical characteristics of the eastern Pontide
volcanics: An example of multiple volcanic cycles in arc evolution, Turkish Journal of Earth
Sciences, 5, 123-144.
Arslan M., Tüysüz N., Korkmaz S. and Kurt H. (1997). Geochemistry and Petrogenesis of the
Eastern Pontide Volcanic Rocks, Northeast Turkey. Chemie der Erde Geochem., 57, 157-187.
Arslan M. and Aslan Z. (2006). Mineralogy, petrography and whole-rock geochemistry of the
Tertiary granitic intrusions in the Eastern Pontides, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 27,
177–193.
Karslı O., Chen B., Aydın F. and Şen C. (2007). Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic
compositions of the Eocene Dölek and Sariçiçek Plutons, Eastern Turkey: Implications for
magma interaction in the genesis of high-K calc-alkalinegranitoids in a post-collision extensional
setting. Lithos, 98, 67-96.
Aslan Z. (2010). U-Pb zircon SHRIMP age, geochemical and petrographical characteristics of
tuffs within calc-alkaline Eocene volcanics around Gümüșhane (NE Turkey), Eastern Pontides.
Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen, 187/3, 329-346.
Aydınçakır E. (2014). The petrogenesis of Early Eocene non-adakitic volcanism in NE Turkey:
Constraints on the geodynamic implications. Lithos, 208-209, 361-377.
Sipahi F. and Sadıklar M.B. (2014). Geochemistry of dacitic volcanics in the Eastern Pontides
NE Turkey. Geochemistry International, 52, 4, 296-315.
Yücel C., Arslan M., Temizel İ. and Abdioğlu Yazar E. (2014). Volcanic facies and mineral
chemistry of Tertiary volcanics in the northern part of the Eastern Pontides northeast Turkey
implications for pre eruptive crystallization conditions and magma chamber processes.
Mineralogy and Petrology, 108, 3, 439-467.
Gücer M.A., Aydınçakır E., Yücel C. and Akaryalı E. (2017). Tersiyer yaşlı altınpınar hornblendli
andezitlerinin (Torul-Gümüşhane) petrografisi, mineral kimyası ve P-T kristalleşme koşulları,
Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7, 2, 236-267.
Sipahi, F. (2017). Kalınçam (Tonya-Trabzon, KD Türkiye) Yöresi Geç Kretase Yaşlı
Volkanitlerin Jeokimyası ve Petrojenezi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi. 7, 2, 102-127.

8 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

[19] Aydınçakır E. (2017). Taşlıyayla (Çaykara, Trabzon, KD Türkiye) Civarı Geç Kretase Yaşlı
Kalk-alkali Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri. Gümüşhane Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7, 1, 51-78.
[20] Kaygusuz A., Merdan Tutar Z. and Yücel C. (2017). Mineral chemistry, crystallization conditions
and petrography of Cenozoic volcanic rocks in the Bahçecik (Torul/Gumushane) area, Eastern
Pontides (NE Turkey). Journal of Engineering Research and Applied Science, 6, 2, 641-651.
[21] Yücel C. (2017). Akçaabat (Trabzon) Güneyi ve Çevresindeki Kampaniyen Yaşlı Volkanik
Kayaçların Petrografisi, Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Petrojenezi. Gümüşhane Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 7, 1, 79-101.
[22] Nielsen H.C. and Sigurdsson H. (1981). Quantitative methods for electron microprobe analysis
of sodium in natural and synthetic glasses, American Mineralogist, 66, 547-552.
[23] Topuz G. and Altherr R. (2004). Pervasive rehydration of granulites during exhumation-an
example from the Pulur complex, Eastern Pontides, Turkey. Mineralogy and Petrology, 81, 165185.
[24] Topuz G., Altherr R., Schwarz W.H., Dokuz A. and Meyer H.P. (2007). Variscan amphibolitefacies rocks from the Kurtoğlu metamorphic complex. Gümüşhane area, Eastern Pontides,
Turkey, International Journal of Earth Sciences, 96, 861-873.
[25] Tokel S. (1972). Stratigraphical and volcanic history of the Gümüşhane region (Ne Turkey), PhD.
Thesis, University Colloge, London.
[26] Yılmaz Y. (1976). Geochemical study of the Gümüşhane Granite, İst. Üniv. Fen. Fak. Mec. Seri
B, 39, 3-4, 173-203.
[27] Topuz G., Altherr R., Wolfgang S., Schwarz W.H., Zack T., Hasanözbek A., Mathias B., Satır M.
and Şen C. (2010). Carboniferous high-potassium I-type granitoid magmatism in the Eastern
Pontides: The Gümüşhane pluton (NE Turkey). Lithos, 116, 92-110.
[28] Dokuz A. (2011). A slab detachment and delamination model for the generation of Carboniferous
high-potassium I-type magmatism in the Eastern Pontides, NE Turkey: Köse composite pluton,
Gondwana Research, 19, 926-944.
[29] Kaygusuz A., Arslan M., Sipahi F. and Temizel İ. (2016). U-Pb zircon chronology and
petrogenesis of Carboniferous plutons in the northern part of the Eastern Pontides, NE Turkey:
Constraints for Paleozoic magmatism and geodynamic evolution. Gondwana Research 2016; 39:
327- 346.
[30] Ağar Ü. (1977). Demirözü (Bayburt) ve Köse (Kelkit) bölgesinin jeolojisi, Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstanbul.
[31] Okay A.I., Şahintürk Ö. and Yakar H. (1997). Stratigraphy and tectonics of the Pulur (Bayburt)
Region in the Eastern Pontides, Mineral Research Exploration Bulletin 1997; 119: 1-24.
[32] Kandemir R. and Yılmaz C. (2009). Lithostratigraphy, facies and deposition environment of the
Lower Jurassic Ammonitico Rosso type sediments (ARTS) in the Gumushane area, NE Turkey:
Implications for the opening of the Northern branch of the Neo-Tethys ocean. Journal of Asian
Earth Sciences, 34, 586-598.
[33] Saydam Eker Ç., Sipahi F. and Kaygusuz A. (2012). Trace and Rare Earth Elements as Indicators
of Provenance and Depositional Environments of Lias Cherts in Gumushane NE Turkey. Chemie
der Erde, 72, 167-177.
[34] Güven İ.H. (1993). Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 1/25.000 ölçekli jeolojisi ve komplikasyonu,
MTA, Ankara.
[35] Arslan M. and Aliyazıcıoğlu İ. (2001). Geochemical and Petrological Characteristics of the Kale
(Gümüshane) volcanic rocks: Implications for the Eocene evolution of Eastern Pontide arc
volcanism, Northeast Turkey, International Geology Review, 43, 595-610.
[36] Jica (1986). The Republic of Turkey Report on the Cooperative Mineral Exploration of
Gümüşhane Area, Consolidated Report. Japanese International Cooperation Agency, Metal
Mining Agency of Japan.
[37] Kaygusuz A. (2000). Torul ve Çevresinde Yüzeylenen Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal
İncelenmesi, Doktora Tezi, KTÜ, Fen. Bil. Enst., 235 Sayfa, Trabzon.
[38] Deer W.A., Howie R.A. and Zussman J. (1992). An introduction to the rock forming minerals:
(2nd): London, Longman.

9 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

[39] Hammarstrom J.M. and Zen E. (1986). Aluminum in Hornblende: An Empirical Igneous
Geobarometer. American Mineralogist, 71, 1297-1313.
[40] Hollister L.S., Grisson G.C., Peters E.K., Stowel H.H. and Sisson V. B. (1987). Confirmation of
the empirical calibration of Al in hornblende with pressure of solidification of calc-alkaline
plutons. American Mineralogist, 72, 231-239.
[41] Johnson M.C. and Rutherford M.J. (1989). Experimental Calibration of the Aluminum in
Hornblende Geobarometer with Application to Long Valley Caldera (California) Volcanic Rocks.
Geology, 17, 837-841.
[42] Schmidt M.W. (1992). Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an
experimental calibration of the Al-in-hornblende barometer. Contributions to Mineralogy and
Petrology, 110, 304-10.
[43] Anderson J.L. and Smith D.R. (1995). The Effect of Temperature and Oxygen Fugacity on Al-inHornblende Barometry. American Mineralogist, 80, 549-59.
[44] Blundy J.D. and Holland T.J.B. (1990). Calcic Amphibole Equilibria and A New AmphibolePlagioclase Geothermometer. Contributions to Mineralogy and Petrology, 104, 208-24.
[45] Holland T. and Blundy J. (1994). Non-ideal Interactions in Calcic Amphiboles and Their Bearing
on Amphibole-Plagioclase Thermometry. Contributions to Mineralogy and Petrology, 116, 43347.
[46] Schmidt M.W. (1993). Phase relations and compositions in tonalite as a function of pressure: an
experimental study at 650 °C. American Journal of Science, 293, 1011-60.
[47] Wones D.R. (1989). Significance of the assemblage titanite + magnetite + quartz in granitic rocks.
American Mineralogist, 74, 744-749.
[48] Ridolfi F., Purerini M., Renzulli A., Menna M. and Toulkeridis T. (2008). The magmatic feeding
system of El Reventador volcano (Sub-Andean zone, Ecuador) constrained by texture,
mineralogy and thermobarometry of the 2002 erupted products. Journal of Volcanology and
Geothermal Research, 176, 94-106.
[49] Ridolﬁ F., Renzulli A. and Puerini M. (2010). Stability and chemical equilibrium of amphibole
in calc-alkaline magmas: an overview, new thermobarometric formulationsand application to
subduction-related volcanoes. Contributions to Mineralogy and Petrology, 160,45-66.
[50] Moore G., Vennemann T. and Carmichael I.S.E. (1998). An empirical model for the solubility of
H2O in magmas to 3 kilobars. American Mineralogist, 83, 36-42.
[51] Newman S. and Lowenstern J.B. (2002). VolatileCalc: a silicate melt–H2O– CO2 solution model
written in Visual Basic for excel. Computers and Geosciences, 28, 597–604.

10 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Effect of Geometrical Shape on Efficiency of a Kitchen Hood
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ABSTRACT
In this study, the effect of hood shape on efficiency of a kitchen hood has been examined
numerically. Three different cases including box, truncated and pyramid are simulated in 3D kitchen
hood model. The inlet and outlet areas of all cases were determined as the same. The inlet of the flow is
determined as stagnation inlet. The output of the chimney was determined as pressure outlet. Ideal gas
was used for the working fluid. The efficiency is determined by using the mass flowrate at output of the
chimney. The results suggest that the efficiencies of the hood from best to worst depends on the shape
are the pyramid, truncated and box, respectively.
Keywords: Computational flow dynamics (CFD), Numerical Analysis, Kitchen Hood, Hood
Shape, Mass Flowrate

Mutfak Davlumbazı Verimine Geometrik Şeklinin Etkisi
ÖZET
Bu çalışmada, salyangoz fanlı mutfak davlumbazlarının verimine davlumbaz şekillerinin etkisi
sayısal olarak incelenmiştir. Bu maksatla hava giriş ve çıkış alanları aynı olan kutu, kesik piramit ve
piramit şekilli üç farklı davlumbaz üç boyutlu olarak modellenmiştir. Davlumbaza hava girişi için filtre
kısmı durgun giriş ve davlumbazın baca çıkışı atmosfer ortamı olarak tanımlanmıştır. Akışkan olarak
ideal gaz kullanılmıştır. Fan dönüş hızı olarak 2000 devir/dakika sabit hız kullanılmıştır. Davlumbazın
verimleri arasındaki kıyaslama çıkış debilerine göre yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, en verimli
davlumbaz şekli piramit şekilli, en verimsiz ise kutu şekilli davlumbaz olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı akışkanlar mekaniği (HAD), Mutfak davlumbazı, Sayısal
analiz, Davlumbaz şekli, Kütlesel debi

1. INTRODUCTION
The hoods are commonly used in industrial and domestic applications such as chemical industry,
food industry and domestic kitchen [1]. The kitchen hoods are used to exhaust the burned gas in the
kitchens. The mists, vapors, aerosols, gases, fumes, heat, air contaminants, which involves especially
from the gas cookers, are exhaust by using the hoods. Hood design is very important to obtain the energy
consumption, minimum space as low as possible and efficient ventilation performance [1]. The
efficiency requirements for kitchen hoods are defined in ASHRAE Standard 90.1-2016 [2].
Abanto and Reggio [3] examined numerically the number of blades and twisting angle of the fan
for domestic kitchen hood. Lim and Lee [4] studied flow characteristic of kitchen hood in 3D model by
using CFD. They focused on the velocity, temperature and concentration field with changing shape of
the separation plate of the kitchen hood.
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The purpose of this study is to examine the efficiency of the kitchen hoods considering of the
shape of them. Three different shapes are simulated in 3D by using the Computational Fluids Dynamics
(CFD). The efficiencies are compared considering of the outlet flowrate of the hood.

2. NUMERICAL METHODOLOGY
An incompressible Navier–Stokes equation was solved numerically to examine the gas flow in a
3D space by using the CFD. The flow is defined as Steady State. The fluid was determined as ideal gas.
The physical properties of fluid were determined as a constant.
The flow is governed by conservation equations of the continuity (Equation (1)), momentum
(Equation (2)) and energy (Equation (3)) [5].
Continuity equation:
𝑑(𝜌)
+ ∇ ∙ (𝜌𝑣 ) = 0
𝑑𝑡

(1)

Momentum equation:
∂
(ρv
⃗ ) + ∇. (ρv
⃗v
⃗ ) = −∇p + ∇. [μ(∇v
⃗ + ∇v
⃗ T )] + fb
∂t

Energy equation:
∂
(ρE) + ∇. (ρv
⃗ H) + ∇. (v
⃗ p) = ∇(k eff ∇T) + ∇(τv
⃗ ) + fv
⃗ + SU
∂t

2)

(3)

where p, μ, 𝑣 , and fb are the pressure, dynamic viscosity, velocity vector and external force,
respectively. E, H and T are the total energy, total enthalpy and temperature, respectively. keff and SU are
the effective thermal conductivity and energy source. The governed equations are solved by using
segregated solver. The standard k–ϵ turbulence model was used to model the turbulence.

2.1. Boundary Conditions and Mesh Domain
In this study, the Computational Fluid Dynamics (CFD) is used to examine the effect of the shape
on performance of hood. Three different 3D hood (box, truncated, pyramid) are modelled. Figure 1a-c
and Figure 1d show the 3D models of hood and transparent view, respectively. The cross-sections and
height of the chimneys are determined as 16.5x16.5 cm and 55 cm, respectively. The dimension of
stagnation inlet is 52x36 cm, as shown in Figure 1e. The inlet of the hood is determined as stagnation
inlet, as shown in purple color in Figure 1e. The exit of the chimney is determined as pressure outlet,
as shown in orange color in Figure 1e. A forward curved centrifugal fan is used for the fan and its
rotation speed is 2000 rpm. All other surfaces are determined as wall with no-slip boundary
conditions.
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a)

b)

d)

c)

e)

Figure 1: The 3D models of hood a) box b) truncated c) pyramid d) transparent view e) pressure
outlet and stagnation inlet are shown as orange and purple color, respectively.
Figure 2 shows the mesh domain used for the simulation. About 300.000 polyhedral cells are used
in the domain. The fine meshes are used around the fan.
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Figure 2: The mesh models of the hood.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Figure 3 shows the velocity profile of the middle cross section of the hood. Although, the velocity
values are almost same for all cases, the velocity profiles are a little different. There are idle regions,
where the air entering from the hood inlet does not directly enter into the fan inlet in the case of box
shaped hood. The rotation of the fan creates the pressure differences between the inlet and outlet of the
hood. Therefore, the air flows from the inlet to outlet due to this pressure differences. Large pressure
difference is necessary to obtain an efficient airflow capacity.

a)
b)
c)
Figure 3: The velocity profile of the cross section of the hood. a) box b) truncated c) pyramid.
The velocity profile is shown in the range of 0 to 1.5 m/s.
One of the most important parameter for the efficiency of the hood is the outlet flowrate. Figure
4 shows the outlet flowrates of the hoods for all cases. As it can be seen at the figure, although the most
efficient shape is the pyramid, the most inefficient shape is the box shaped hood.
The reason of this result can be understood considering the streamlines in Figure 5. The vortex
formation occurs at the box and truncated shaped hoods. The air is trapped at these regions. Whereas,
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the air entering from the hood inlet enters directly into the fan inlet. This result suggests that the most
important reason of performance loss is vortex in the hood.

Figure 4: The outlet flowrates of the hoods.

a)

b)

c)

Figure 5: The vortex formation as streamlines. a) box b) truncated c) pyramid. The velocity
profile is shown in the range of 0 to 2 m/s.

4.

CONCLUSIONS

In this study, the effect of the hood shape on performance of the hood is investigated by using the
Computational Fluid Dynamics (CFD). It is focused on the space between the hood and the fan inlets.
The major results of the study are summarized as follows:

The performance of the hood is affected by its shape.

The most efficient shape of the hood is the pyramid shape.

The most important reason of performance loss of the hood is the trapped air in the
hood due to vortex formation.
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Çeşitli Turunçgillerin (Limon, Portakal, Mandalina) Yaprak
Ekstraktlarının Fenolik Kompozisyonu ve P. aeruginosa PAO1 Üzerine
Anti-Swarming Etkileri
Dr. Öğr.Üyesi, Ebru ÖNEM*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Farmasötik Mikrobiyoloji, Isparta
Uzman, Ayşe Gül ÖZAYDIN
Süleyman Demirel Üniversitesi, YETEM, Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri
Araştırma Birim,Isparta
*Ebru Önem (ebruonem@sdu.edu.tr)

ÖZET
Turunçgiler bitkisel tedavi de etkili olarak kullanılmakta olup, sahip olduğu aktif
sekonder metabolitler nedeniyle birçok tıbbi özelliğe sahiptir. Yapılan bu çalışmada Osmaniye
yöresinde yetişen limon, portakal ve mandalina yaprakları (Citrus limon, Citrus sinensis, Citrus
reticulata) ile hazırlanan methanol ekstraktının fenolik bileşenleri HPLC analizi ile araştırılmış
ayrıca antibakteriyel ve P. aeruginosa da enfeksiyon oluşumunda rol oynayan kayma
hareketine karşı inhibisyon etkisi araştırılmıştır. Sonuçta her 3 turunçgil türü yaprak metanol
ekstraktında farklı oran ve çeşitte fenolik bileşen saptandığı, ekstraktların P. aeruginosa PAO1
ve klinik P. aeruginosa izolatları üzerinde antibakteriyel etkisinin olmadığı, kayma hareketi
üzerine ise yüksek oranda inhibisyon etki gösterdiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kayma hareketi, P. aeruginosa PAO1, fenolik

Phenolic Composition and Anti-Swarming Activity of Various Leaf Extract
of Citrus (Lemon, Orange, Mandarine) on P. aeruginosa PAO1
ABSTRACT
The genus Citrus is one of the most effective herbs in traditional medicine and the
members of this genus have many biologically active secondary metabolites and also have some
medicinal properties. In the present study, methanolic (MeOH) extracts of Citrus leaves of
different species from Osmaniye region (Citrus limon, Citrus sinensis, Citrus reticulata) were
investigated for phenolic compounds and anti-bacterial and anti-swarming activity against P.
aeruginosa PAO1 and 3 clinical P. aeruginosa strains. According to the results of
microbiological analysis; when these three methanolic extracts did not have antibacterial effect
on tested bacteria but they remarkably reduced swarming motility of PAO1 and three clinical
isolates.
Keywords: Swarming, P. aeruginosa PAO1, Phenolics
1 GİRİŞ
1970’li yıllarda ilk kez V. fisheri’de mikroorganizmaların sosyal bir davranış
sergiledikleri birbirleri ile iletişim kurdukları, sinyal molekülleri olarak ifade edilen bazı
moleküller aracılığı ile yeterli çoğunluğa ulaştıklarının farkına varabildikleri ve yeterli
çoğunluğa ulaştıkları anda da çeşitli fizyolojik işlemleri gerçekleştirebildiklerinin keşfi, daha
sonraki çalışmalara ışık tutmuş ve patojen mikroorganizmalarda bu sistemin ortaya
çıkarılmasını sağlamıştır. İlk kez V. fisheri’de tanımlanan ve ‘Quorum Sensing’ ‘Çevreyi
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Algılama’ olarak isimlendirilen bu sistemi V. fisheri ışık üretimi için kullanmakta olup,
herhangi bir tehdit unsuru oluşturmazken patojen mikroorganizmalarda görülen virülans
faktörlerinin bu sistem aracılığı ile sentezi enfeksiyon hastalıklarının oluşmasında insanlık için
önemli bir tehdit unsurudur.
Patojen mikroorganizmalarda, hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan virülens
faktörlerinin, keşfedilen çevreyi algılama sisteminin kontrolü ile gerçekleştiğinin anlaşılması,
patojen mikroorganizmalarla mücadelede bu sistemin inhibisyonu üzerine yapılan çalışmaların
yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Çünkü bakterilerin birçok antibiyotiği tanıyor olması ve her
geçen gün farklı bir mekanizma ile direnç geliştirmesi bakterileri öldürmek yerine hastalık
yapma yeteneklerinin baskılanarak bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede yeni ve etkili bir
strateji olarak düşünülmektedir.
Pseudomonas cinsinde en sıklıkla izole edilen insan patojeni P. aeruginosa olup,
Staphylococcus aureus ve Escherichia coli’den sonra sıklıkla karşılaşılan ve mortalitesi yüksek
enfeksiyonlara neden olabilen önemli bir fırsatçı patojendir.
P. aeruginosa kaynaklı enfeksiyon hastalıkların meydana gelişinde önemli rolü olan
biyofilm oluşumu, kayma hareketi ile piyosiyanin, elastaz ve alkalen proteaz, hemolizinler,
ekzoenzim S-T (ExoS), ekzotoksin A, elastaz çevreyi algılama sistemi kontrolünde üretilen
faktörlerinin salınımı çevreyi algılama sistemi kontrolünde gerçekleşmektedir (Wick,vd.,1990,
Fuqua vd., 2001, Bjarnsholt, vd., 2010).
2. MATERYAL METOT
2.1. Bitki Örneklerinin Ekstraksiyonu
Çalışmada kullanılan C. limon, C. sinensis, C. reticulata örneklerinin yaprakları
Osmaniye ili Kadirli ilçesinden toplanmış olup, toplanan yapraklar yıkanarak bir hafta süreyle
gölgede kurutulmuştur. Kurutulan yapraklar çelik blender (Waring 8011 EB) yardımı ile toz
haline getirilmiş ve toz materyalden 5 gr tartılarak 50 ml çözücü (Metanol) eklenmiştir. Çözücütoz karışımı 15 dakika ultrasonik banyoda bekletildikten sonra kaba filtre kâğıdı ile süzülmüş
vakum altında 40-45ºC’de rotary evaporatörde (Heıdolph Hei-Vap Rotary Evaporator)
buharlaştırılmıştır. Çözücü tamamen uçtuktan sonra balon içerisinde kalan bitki özütü tartılarak
kaydedilmiş ve balon içerisinde bitki özütü kalmayacak şekilde MEOH ile alınmıştır.
2.2. HPLC-DAD Analizi
Çalışmaya dahil edilen bitki kısımlarının fenolik bileşiklerinin tespiti Photo Diode Array
dedektörde 278 nm dalga boyunda gerçekleştirilmiş, ters faz kolonu Agilent Eclipse XDB C18 (250 x 4.6 mm) 5 μm kolon kullanılmıştır. Ayırım ikili çözücü sistemiyle gradient program
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. A çözeltisi %3 asetik asit, B çözeltisi metanol’ dür. Çözeltiler
hazırlandıktan sonra bir süre ultrasonik banyoda bekletilerek içlerindeki hava kabarcıklarının
uzaklaşması sağlanmıştır. Gradient program bittikten sonra kolonu dengeye getirmek amacıyla
kolondan 10 dakika mobil faz geçirilmiştir. HPLC’nin çalışma koşulları Tablo 1’de
belirtilmiştir.
2.1. Bakteriyel suşlar, kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri
Çalışmada kullanılan klinik izolatlar Isparta’da bir kamu hastanesinin genel yoğun bakım
ünitesinde yatan hastalardan elde edilmiştir. Toplanan üç P. aeruginosa klinik izolatının bir
tanesi trakeal aspirat, diğeri kan ve bir tanesi de idrardan izole edilmiştir. Hasta örneklerinden
kanlı besiyerlerine yapılan ekimler 37°C’de 24 saat inkübasyona bırakılmış, süre sonunda
besiyerinde saf olarak üreyen bakterilerden P. aeruginosa tanımlanması, konvansiyonel
yöntemlerle; çeşitli biyokimyasal testler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Saf kültürler halinde
izole edilen P. aeruginosa suşları çalışmada kullanılmak üzere %10 gliserol içeren Luria18 | P a g e https://imeset.org/proceedings/
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Bertani sıvı besiyerinde -80 °C’de dondurularak saklanmıştır (Ausubel vd.,1988). İzole edilen
suşların in-vitro antimikrobiyal duyarlılıkları; Piperacillin (Oxoid 100 µg), Piperasillintazobaktam (100/10 μg), Imipenem (Oxoid 10 µg), Meropenem (Oxoid 10 µg), Gentamisin
(Oxoid 10 μg), Tobramycin (Oxoid 10 μg), Amikasin (Oxoid 30 μg), Siprofloksasin (Oxoid 5
µg), Levofloxacin (Oxoid 5 µg), Sefepim (Oxoid 30 μg), seftazidim (Oxoid 30) μg, Kolistin
(Oxoid 10 µg), Aztreonam (Oxoid 30 µg) antibiyotikleri kullanılarak disk difüzyon yöntemi ile
belirlenmiştir. Sonuçlar hassas (S), dirençli (R) ve orta derecede duyarlı (I) olarak EUCAST
(The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) kriterlerine göre
değerlendirilmiştir.
Tablo 1. HPLC çalışma koşulları

Dedektör: Photo Diode Array dedektör ( λmax=278nm )
Auto sampler: SIL–10AD vp
Sistem kontrol: SCL-10Avp
Pompa: LC-10ADvp
Degaser: DGU- 14A
Kolon fırını: CTO-10Avp
Kolon: Agilent Eclipse XDB C-18 (250x4,6 mm) 5 μm
Kolon sıcaklığı: 30 °C
Mobil faz: A = Su / asetik asit (97/3: v/v) pH:2,2
B = Metanol
Akış hızı: 0,8 mL/dak
Enjeksiyon hacmi: 20 μL

Süre (dk)
0
20
28
35
50
60
62
70
73
75
80
81

A (%)
93
72
75
70
70
67
58
50
30
20
0
93

B (%)
7
28
25
30
30
33
42
50
70
80
100
7

2.2. Antibakteriyel aktivite testi
Çalışmada kullanılan C. limon, C. sinensis, C. reticulata yapraklarının MeOH ektraktının
antibakteriyel etkisi PAO1 ve klinik izolatlar üzerinde agar kuyucuk yöntemi kullanılarak test
edilmiştir (Holder ve Boyce; 1994). P. aeruginosa suşları Luria-Bertani besiyerinde 37 oC’de
bir gece süreyle üretilmiş ve ertesi gün üreyen bakterilerle 0,5 McFarland bulanık değerine
sahip hücre süspansiyonları hazırlanmıştır. Petrilerde hazırlanmış olan Müller-Hinton agar
besiyeri üzerine içerisinde 100 µl 0,5 bulanıklıkta hazırlanmış olan bakteri kültürlerinden
eklenmiş olan 5 ml soft agar dökülmüştür. Bir süre kurumaya bırakılan besiyerleri üzerinde 6
mm çapında kuyucuklar açılmış ve kuyucuklar içerisine 100 µl bitki ekstraktları eklenmiştir.
Ekstraksiyonda kullanılan MeOH kontrol olarak ayrıca petrilere yüklenmiştir. 35ºC’de 24 saat
inkübasyon sonunda oluşan zon çapları ölçülerek antibakteriyel aktivite belirlenmiştir.
Deneyler 3 tekrarlı olarak yapılmıştır.
2.3 Kayma Hareketi Testi
Test edilecek P. aeruginosa suşları (P1, P2, P3, P. aeruginosa PAO1) bir gece LuriaBertani besiyerinde 37 oC’de üretilmiştir. Kayma hareketi için 8 g nutrient broth 1-1, 5 g bakto
agar l-1 ve % 0,5 glikoz içeren besiyeri kullanılmıştır (Kohler; 2000). 20 ml kayma besiyeri
içine inhibisyon etkisi araştırılan bitki ekstraktlarından 100 µl eklenmiş, petrilere dökülerek
katılaşması beklenmiştir. Katılaşan besiyerlerinin merkezine bir gece önce ekilmiş olan bakteri
kültürlerinden 2 µl eklenerek 37 oC’de 16-18 saat inkübasyona bırakılmıştır. Pozitif kontrol
olarak ekstrakt eklenmemiş besiyerlerine P. aeruginosa PAO1 inoküle edilmiştir. Kayma
hareketi, inokülasyonun yapıldığı noktadan çevreye doğru yayılmanın çapının ölçülmesiyle test
edilmiştir. Çalışma 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar kontrolle karşılaştırılarak
değerlendirilmiştir.
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2.3.
İstatistiksel Değerlendirme
Deneyler ve analizler üç farklı turunçgil türü yaprak ekstraktı ve biri standart üçü klinik
izolat olmak üzere 4 P.aeruginosa suşu kullanılarak üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. Kayma
hareketi istatistiksel değerlendirmesinde ANAVO (analysis of varyans) testi uygulanarak JMP
8.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Bitki yapraklarının biyokimyasal içeriği
Çalışmaya dahil edilen turunçgil türlerinin metanol yaprak ekstraktında 22 farklı bileşen
HPLC ile araştırılmıştır. Fenolik asitlerden protokateşik asit her üç örnekte tespit edilmiş olup,
gallik asit sadece C. limon C. reticulata yaprak ekstraktlarında sırasıyla 29,70 µg ve 19,72 µg
oranlarında bulunmuştur.
Klorojenik asit ve kafeik asit portakal ve mandalina yaprak metanol ekstraktında farklı
oranlarda tespit edilirken, limon yaprak ekstraktında tespit edilmemiştir. Flavanonlardan olan
eriodisitiyol ve hesperidin birçok bitkide yaygın olarak görülmekte olup, özellikle hesperidinin
turunçgil meyvelerinde yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir (Kolaç vd; 2017). Fitokimyasal
içeriği araştırılan her üç turunçgil türünün metanol yaprak ekstraktında hesperidin farklı
oranlarda bulunmuştur. Portakal ve mandalina yapraklarında limon yapraklarına göre daha
yüksek oranda olup, sırasıyla 956,43 µg/g, 910,32 µg/g olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Citrus spp.yaprak ektraktlarının içerdiği bazı fenolik bileşenler
C.
C.
C.
C.
C.
reticulat
sinens
sinensis limon
limon
a
is
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
µg/g
Fenolik asitler
gallik asit

*

29,70

19,72

protokateşik asit

2,71

10,65

4,38

kateşin hidrat
p- hidroksi benzoik
asit

*

*

*

*

*

*

klorojenik asit

4,07

*

10,69

kafeik asit
1,66
*
rosmarinik asit
*
*
siringik asit
*
*
vanilin
*
*
p-coum acid
*
*
ferulik asit
*
*
benzoik asit
*
*
o-kumarik
*
*
sinamik asit
*
*
* tespit edilmedi
3.2. Antibakteriyel aktivite

2,07
*
*
*
*
*
*
*
*
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Flavonoll
ar
rutin
60,55
956,4
hesperidin
3
epikateşin *
eriodisitiy
*
ol
quersetin.
*
2H2O
luteolin
*
kamferol *
apigenin *

C.
reticulat
a
µg/g

499,12 75,10
123,48 910,32
56,99

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
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Çalışmaya dahil edilen klinik P. aeruginosa izolatlarının antibiyotik duyarlılık
profillerine bakıldığında çoklu antibiyotik direncine sahip olduğu gözlenmiştir (Şekil 1).
Kayma hareketi üzerine inhibisyon etkileri araştırılan limon, portakal ve mandalina
yapraklarının (C. limon, C. sinensis, C. reticulata) P. aeruginosa PAO1 ve P1, P2, P3 klinik
izolatları üzerine antibakteriyel aktivite sonuçlarına göre ise her 3 örneğinde çalışılan suşlar
üzerinde antibakteriyel etki göstermediği tespit edilmiştir (Şekil 2). C. sinensis yaprak su-etanol
ve su ektraktı ile yapılan bir çalışmada E.coli ve K. pneumoniae Gram(-) bakteriler üzerinde
antibakteriyel etkinin olmadığı gözlenmiştir (Yovo vd; 2016). Bakteriyel quorum sensing
çalışmaları bakteriler arasındaki iletişimin inhibisyonunun gerçekleştirilmesi temeline
dayanmakta olup, antibakteriyel etki gözlenen sentetik ve bitki kaynaklı çalışmalarda
antibakteriyel etkinin görülmediği dozlar çalışmalarda kullanılmaktadır.
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Şekil 1. P.aeruginosa suşlarının klinik özellikleri ve antibiyotik duyarlılıkları
3.3. Kayma hareketi
Quorum sensing ilişkili Gram(-) bakterilerde görülen kayma hareketi, özellikle
enfeksiyon da önemli olan biyofilm oluşumunun başlangıç aşamasında ve hatta olgun biyofilm
formunun oluşmasında etkilidir (Pratt ve Kolter; 1998; Shrout vd; 2006; Manner ve Fallarero;
2018). Kayma hareketi üzerine C. limon, C. sinensis, C. reticulata yaprak ekstraktlarının
inhibisyon etkisi petride görülen yayılma hareketinin mm olarak ölçülmesi ile tespit edilmiştir.
Bu sonuçlara göre Şekil 3’te 3 farklı turunçgil metanol yaprak ekstraktının kayma hareketi
üzerine inhibisyon etkileri görülmektedir. Bu sonuçlara göre limon yaprak ekstraktı tüm
suşlarda %59-%74 arası değişen inhibisyon etki göstermiştir. En yüksek inhibisyon %74
oranıyla P1 klinik izolatı üzerine olmuştur.
Portakal yaprak ektraktının ise kayma hareketi üzerine %51 ile %75 arasında değişen
inhibisyon değerleri saptanmıştır. Burada da en yüksek inhibisyon P. aeruginosa PAO1
suşunun yapmış olduğu kayma hareketi üzerine olmuştur. Diğer izolatlarda ise, P1’de %71, P2
de %51 ve P3’ de %61 oranlarında inhibisyona sebep olmuştur. Yapılan literatür taramasında
P. aeruginosa’da kayma hareketinin inhibisyonu üzerine özellikle bu çalışmaya dahil edilen
turunçgil yaprak ekstraktları ile yapılmış çalışmaya rastlanmamış olup, portakal (C. sinensis)
çekirdekleri ile yapılan bir çalışmada P. aeruginosa’da kayma hareketi üzerine %70
inhibisyonun olduğu bulunmuştur (A-Haidari vd; 2016).

Şekil 2. Yaprak ekstraktlarının antibakteriyel etkisi
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Mandalina metanol yaprak ekstraktı da kayma hareketinin inhibisyonunda benzer
yüzdeler göstermiş, inhibisyon oranları %55 ile %71 arasında tespit edilmiştir. En yüksek antiswarming aktivite %71 ile PAO1 üzerinde gözlenirken P1, P2, P3 klinik izolatlarında sırasıyla
%63, %57, %55 olarak bulunmuştur.
P. aeruginosa suşlarının yaptığı kayma hareketi ölçülendirildiğinde her suşun yaptığı
kayma hareketi ile turunçgil ekstraktları uygulaması arasında istatistiksel önemli farklılık
bulunmuştur. PAO1 standart suşu (66 mm) üzerine turunçgil yaprak ekstraklarının kayma
hareketi üzerine önemli inhibisyon etki gösterdiği tespit edilmiştir. Limon, mandalina ve
portakal yaprak ekstraktlarının aynı istatistiksel grupta yer alarak sırasıyla 17.33 mm, 19 mm
ve 16.33 mm kayma hareketi yaptığı gözlenmiştir (P<0.01**) (Şekil 4). P2 ve P3 klinik
izolatları da benzer istatistiksel grup oluşurken, P1 suşunda mandalina (21.33 mm) diğer
turunçgil yapraklarından (limon 14.67 mm; portakal 16.67 mm) daha az etki göstermiştir
(P<0.01**).

Şekil 3. P. aeruginosa suşlarının yaptığı
kayma hareketi ve C. limon,
C. sinensis, C. reticulata
yaprak
ekstraktlarının
kayma hareketi üzerine
etkisi

Şekil 4. P. aeruginosa suşlarının yaptığı kayma hareketi ve C. limon,
C. sinensis, C. reticulata yaprak ekstraktlarının kayma
hareketi değerleri

4. SONUÇ
Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotikler ile gerçekleştirilen mücadele, bakterinin her
geçen gün geliştirdiği mutasyonlar sonucu gösterdiği direnç sebebiyle gittikçe daha zor hale
gelmekte ve enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede yeni stratejilerin geliştirilmesini zorunlu
hale getirmektedir. Bakteriler; hastalıkların patogenezinde önemli rol oynayan virülans
faktörlerinin sentezini aralarındaki iletişim sayesinde gerçekleştirmekte ve bu sistemin
inhibisyonu bakterilerle mücadelede umut vaat eden bir seçenek olarak görülmektedir. P.
aeruginosa ‘da bu sistemi kullanan, özellikle ağır seyirli hastane enfeksiyonlarında, bağışıklık
sistemi baskılanmış hastalarda, kronik enfeksiyonlar oluşturan fırsatçı bir patojendir. Yapılan
bu çalışmada üç turunçgil türü yaprak metanol ekstraktları bazı fenolik bileşenler açısından
incelenmiş, antibakteriyel ve antiswarming etkileri araştırılmıştır.
Çalışma sonunda elde edilen veriler C. limon, C. sinensis, C. reticulata yaprak metanol
ekstraktlarının her üçünün de farklı oranlarda protokateşik asit, rutin, hesperidin gibi fenolik
bileşenler içerdiğini göstermiştir. Ekstraksiyonu yapılan turunçgil yapraklarının Gram(-) P.
aeruginosa PAO1 ve çoklu antibiyotik direncine sahip olan 3 klinik P. aeruginosa klinik izolatı
üzerinde ise antibakteriyel etki göstermedikleri tespit edilmiştir. Enfeksiyonlarla mücadelede
yeni bir strateji olarak düşünülen çevreyi algılama sistemi üzerine etkisi denenen turunçgil
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yaprak ektraktlarının bu sistemin kontrolü ile gerçekleşen kayma hareketi üzerinde ise anlamlı
derecede inhibisyon etki gösterdiği bulunmuştur. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu
ekstraktların çevreyi algılama sistemi kontrolünde gerçekleşen diğer virülans faktörleri üzerine
etkisi incelenebilir ya da farklı turunçgil türleri de bu kapsamda araştırılabilir. Bu kapsamda
çevreyi algılama isteminin inihibisyonu üzerine bitkilerin kullanılması direnç gelişimi sorunu
ile mücadele de umut vaat eden bir seçenek olmasının yanısıra, sentetik moleküllere göre daha
az yan etkiye sahip olma olasılığından dolayı da önem arz etmektedir.
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Abstract
Brain Computer Interface (BCI) is a system that provides interaction between brain and
brain systems. For BCI systems, it is necessary to classify and understand the EEG signals of
brain activities. In EEG-based BCI systems, in order to communicate with electronic devices,
three basic steps are usually used, pre-processing, feature extraction and classification. In our
study, the data set of the open-closed state EEG records of the eyes obtained from the UCI
machine learning database was used. The EEG records consist of 14 electrodes with a
measurement time of 117 s. In our study, open or closed eyes were determined by classifying
EEG records. Since the dataset used does not have a standard dimension and structure, it is preprocessed and put into classification process. K-nearest neighborhood (KNN), support vector
machines (SVM) and artificial neural networks (ANN) were used as classification methods.
The success rate of classification using KNN method by using all electrodes was 61,18 %.
When each electrode is used separately for the same classifier, the most successful result is 87.5
% in the 13th electrode. In the studies using all electrodes, the success rate was 83.85 % by
SVM method and 73.29 % by ANN method. In the experiments performed, the most accurate
accuracy rate of 83.85 % was obtained with the SVM method in the classification using all
electrodes. When the electrodes were examined separately, the most successful result was
obtained with the accuracy of 87.5% on the 13th electrode by using the KNN method.

Keywords: Brain Computer
Classification, Eye States
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Electroencephalography
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1. INTRODUCTION
Individuals whose BCI nervous system has been damaged but still able to use their
thinking skills, systems that enable them to use different devices and equipment. In BCI
systems, the user is able to command the external world voluntarily without using the brain's
normal output pathways, such as muscles and prefrontal nerves [1]. EEG refers to the electrical
activities associated with brain functions. EEG sign changes can be observed according to the
activity of the brain. EEG signs used in disease diagnoses may be different in people with
healthy and some nervous disorders [2]. EEG records have a wide range of uses such as
observation of children's alertness in everyday life, determination of sleeping state of driver
while driving, determination of epilepsy, determination of hyperactivity and stress and lie
detection. Many studies on EEG signals have been researched and investigations are continuing
[3]. Literature includes studies using various techniques, using EEG signals. In one study, openclosed EEG records of eyes were studied [4]. In another study, while the eyes of the university
students were closed and eyes were open, the EEG activity was recorded and analyzed by
fourier transformation [5]. In another study related to the eye state, eye-open, closed-eye states
were calculated using k-Nearest Neighbor algorithm and multi-layered neural network models
[6]. For EEG eye condition (open- closed, a flash light turning on and off) classification, a log24 | P a g e https://imeset.org/proceedings/
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linearized Gaussian mixture neural network (LLGMN) was used [7]. In another study on EEG
and eye condition, eye open-closed, blink EEG records were made by comparing ANN and
SVM classification methods [8]. The power spectral density of the open-closed states of the
eyes was investigated by wavelet transform [9]. The eye states obtained by electro-oculogram
(EOG) were subjected to the classification process using preprocessing, KNN, ANN and SVM
using wavelet transform and statistical values [10]. When it comes to closing eyes, sleep comes
to mind, so sleep studies are also done and compared. Classification was performed by
combining simple decision rules with artificial neural networks using electromyography
(EMG), electrooculography (EOG), and four channel EEG records to classify the awake and
sleep phases [11]. While classifying sleep and wakefulness stages, electrocardiography (ECG)
records were examined by using SVM method based classification results [12]. In the study
related to the device where the registration process is being performed, With the help of Emotiv
EPOC +, channel selection, filtering and averaging are performed to detect blinks [13].
2. MATERIALS AND METHODS
In this study, statistical methods and classification methods were used to determine eye
movements of EEG records. The data set used in this section, the preprocessing and the methods
used in the classification process are briefly explained.
2.1. Data Set Used in Work
The EEG eye data used in the study was taken from the UCI machine learning data set.
Baden-Wuerttemberg University (DHBW) has been recorded and opened for use. EEG data
obtained using the EMOTIV device were taken when a healthy individual had eyes open and
eyes closed. The total measurement time is 117 seconds with eyes open and closed, and 128Hz
is used as the sampling frequency. Channels AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6,
F4, F8 and AF4 were used and the location of the electrodes was made according to the
international 10-20 system [14]. The position of the channels is shown in Figure 1. 14 features
from 14 electrodes were used. In case of eye datas, 1 eyes are closed and 0 means that it is
open. In total 23 eye movements were achieved with eyes open and closed.

Figure 1. Electrode layout
2.2. Recommended System for Eye Movement Detection
The aim of the study is to classify EEG data correctly. Since EEG data contains a lot of
noise, it is necessary to use the attributes instead of the data itself. For this, preliminary work
has been done by applying statistical values to the records. By statistical value; maximum,
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mean, smallest, standard deviation, skewness, kurtosis, average of differences, largest value of
differences, smallest value of differences are used. Significant values were taken and attributes
were extracted and classification with SVM, KNN and ANN was provided. In Figure 2, the
work flow diagram is given.

Data Acquisition

Pre-Processing

Feature Extraction

Classification

Figure 2. Process flow in operation
2.3. Methods Used for Eye Detection
A- Pre-Processing
The data set was recorded as instantaneous data from each channel and eye condition data
at that time. Since the interpretation of brain signals is made according to their changes rather
than their instantaneous values, we need to be able to identify EEG signals that have a specific
duration. First, the data set is fragmented by determining the eye change time. The eye state
graph of the first electrode is given in Figure 3. In the next step, other parts were identified
according to the shortest data length. Eye blink moments of data set can be seen in table 1. In
total 23 eye movements were achieved with eyes open and closed.

Figure 3. Eye status chart of the first electrode
Tablo 1. Eye state change of data set
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B- Classification Methods
Three different classification methods have been tried in the study. K Nearest
Neighborhood, Support Vector Machines and Artificial Neural Networks. In SVM, generally
binary classification is performed. For a binary classification problem, there is an infinite
number of hyperplanes for a data set that can be linearly separated. While the SVM is building
the decision surface, it tries to maximize the distance between the two classes. There is only
one hyperplane with a maximum boundary between planes. Points that limit the border width
are called SVMs [15]. The basic principle of the KNN Algorithm looks at the k sample classes
nearest to the class to be classified and the new data is sent to the highest class. One of the
factors affecting the success of the algorithm in the classification process is the correct selection
of k. The choice of k value too large or too small can cause the patterns that need to be found
in the same class to be assigned to different classes. Determining the most successful k value
by trying different k values is the most widely used method [15]. ANN is an information system
designed to imitate the functioning of nerves in the human brain and to add features such as
thinking and generalizing to the computers. Thanks to the parallel distribution properties of the
ANN, simple calculations at the neuron level are combined at the network level to achieve
results. Because of their high learning and adaptation abilities, they are successfully used in
many classification problems [16].
3. APPLICATION AND ACHIEVEMENTS
Three different methods have been tried in the study; K Nearest Neighborhood, Support
Vector Machines and Artificial Neural Networks. At first, the electrodes are evaluated
separately, data were classified using the methods of KNN, ANN and SVM as 66% training,
and 33% test. The results of the three classification methods are given in Table 3.
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Table 3. Success of each electrode
Ele
Accurate Forecast Ratio (%)
ctrode
KN
SV
AN
No
N
M
N
1
75
75
75
2
62,
25
37,
5
5
3
75
50
50
4
12,
37,
37,
5
5
5
5
50
25
12,
5
6
62,
62,
75
5
5
7
50
50
62,
5
8
75
75
75
9
50
37,
50
5
10
62,
75
62,
5
5
11
62,
62,
50
5
5
12
62,
62,
62,
5
5
5
13
87,
75
50
5
14
62,
75
75
5

Same way; First, 10-fold cross-validation was used in the classification process using all
electrodes. In the cross-validation process, each group was allocated for testing, and the other
groups were used for training. Thus, in the test phase, no data is available from any of the
subjects used in the training. Then the data set was classified as 66% training, 33% test. The
success rates for all classification methods are given in Table 4. When the electrodes were
compared separately, the highest success rate was obtained from electrode 13 using the KNN
method. In classification using all electrodes, SVM method gave the best performance.
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Table 4. Achievement results obtained by applying classification methods to all
electrodes
Method of
Classification
Application
Methods
A
K
S
AN
NN
VM
Fold 10 Cross
7
6
8
Validation
3,29% 1,80% 3,85%
%66 Train
7
6
7
%33 Test
2,82% 0,55% 5,22%
4. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the classification of the open-close states of the eye was made using EEG
records. The workflow consists of two phases. In the first step, the feature extraction process is
used, in the second step, the attributes including the eye condition information are detected.
When the classification methods were evaluated, the highest success value was obtained for the
13th electrode by using the KNN classification method when each electrode was used
separately. In the same way, when classification is performed using all electrodes, the highest
success rate is obtained by using SVM. The results obtained show that the selected attribute
values are correct parameters, which are high for all classification methods.
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ÖZET
İnsanların bilinen en eski aktivitelerinden biri yürümedir. Yürüme insanın bir noktadan başka bir
noktaya gidebilmesi için tüm vücudun dahil olduğu tekrarlı bir eylemdir. Yürüme eylemi kişinin
boyuna, kilosuna, kas yapısına ve iskelet sistemine bağımlı bir aktivitedir. Bu haliyle birçok parametreye
bağlı olduğu söylenebilir. Bu yüzden yürüme eylemi kişiye özgüdür ve parmak izi, avuç içi çizgileri ve
göz irisi gibi kişilerin ayırt edilmesinde kullanılabilir. Bu çalışmada kişilerin yürüyüş verileri
kullanılarak kişilerin ayırt edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 7 bayan 9 bay olmak üzere 16 kişinin
yürüyüş verileri hesaplanmıştır. Sınıflandırma başarı oranları k-en yakın komşuluk (k-NN)
sınıflandırma algoritması ile hesaplanmakta olup Birini Dışarıda Bırak Çapraz Doğrulama (LOOCV)
yöntemi ile doğrulanmıştır. Örnek sayısının az, nitelik sayısının fazla olması nedeniyle sınıflandırma
yapılmadan önce öznitelik seçme işlemi uygulanmış ve sınıflandırma başarısına önemli katkı
sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: kişi tanıma, yürüyüş analizi, öznitelik seçme, genetik algoritma, makine
öğrenmesi.

ABSTRACT
One of the oldest known activities of the people is gait. Gait is a repetitive action involving the
whole body so that a person can go from one point to another. Gait is an activity dependent on the
person's height, weight, muscle structure and skeletal system. It can be said that it depends on many
parameters. Therefore, the gait action is person-specific and can be used to distinguish between people
such as fingerprints, palm lines and the iris. In this study, it is aimed to classify the persons using gait
data. For this purpose gait data of 16 persons, 7 females and 9 males were calculated. Classification
success rates are calculated by the k-nearest neighbour (k-NN) classification algorithm and verified by
the Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV) method. Since the number of samples is low and the
number of attributes is high, feature selection has been applied before classification and a significant
contribution has been made to the classification success parameters.
Keywords: human recognition, gait analysis, feature selection, genetic algorithm, machine
learning.

1. INTRODUCTION
The most common activity in people's daily life is walking. People have to walk to change their
position. Therefore, it is one of the most common activities during the day. Movements for walking are
performed synchronously and regularly. Walking is dependent on many parameters such as height,
skeletal structure and muscle structure. Thus, gait is also specific to the fingerprint [1, 2] such as the
palm lines [3-5] and the eye iris [6, 7] and can be used to distinguish persons.
In this study, it is aimed to classify the persons using gait data. For this purpose gait data of 16
persons, 7 females and 9 males were calculated. Classification success rates are calculated by the knearest neighbour (k-NN) classification algorithm and verified by the Leave-One-Out Cross Validation
(LOOCV) method. Since the number of samples is low and the number of attributes is high, feature
selection has been applied before classification and a significant contribution has been made to the
classification success parameters.
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2. k-NN Classification Method
The k-nearest neighborhood method (k-NN) is one of the most common classification methods
used in many areas [8]. In the k-NN classification process, the samples in the training data are linked to
the class information and placed on the plane. In the test phase, the sample data is placed in the test data
and it is decided which class belongs to the nearest neighbors.

3. Human Gait Dataset
The data set used in this study was formed by calculating a total of 16 gait parameters including
7 female and 9 female. 321 gait parameters were calculated for each walk. The gait parameters that
shown in Table 1 are calculated as a result of walking the track for three tours.
Table 1. Gait Parameters
No

Gait Feature Category

1

Basic Parameters

2

Temporal Parameters

3

Spatial Parameters

4

Height Parameters

Features
Speed,
Variability,
Symmetry
Heel Time,
Cycle Time,
Cadence,
Posture, Swing,
Foot Press,
Push, Double
Support
Stride Length,
Angle Peak
Speed,
Maximum
Swing Speed,
Rotation, Step
Angle, Lifting
Angle, Swing
Width, 3D Path
Length
Maximum Heel
Height,
Maximum
Finger Tip
Height,
Minimum
Finger Tip
Height

The mean value, median value, standard deviation, ratio, minimum, maximum and coefficient of
variation of each features given in Table I were calculated for each gait and these values were used in
the classification.

4. Results and Discussion
In this study, the problem of human classification with the walking data set prepared by wearable
walking sensor is discussed. The classification was made by k-EK classification algorithm. The results
obtained in Table 2 are shown.
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Table 2. Classification Success Rates
Accuracy
0,56250

Sensitivity
0,33333

Specificity
0,61538

Precision
0,16666

It is seen that k-EK classification method can estimate 56.25% accuracy rate on human gait data
set. Considering that the number of samples is low and the number of features is high, it can be concluded
that in the future studies, it is necessary to apply the feature selection algorithms on human gait
classification.
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ÖZET
Araştırma, kompoze gübre ve amonyum nitratın lale bitkisinin çiçek ve soğan kalitesi üzerine
etkilerini saptamak için gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ticari yaygınlığı bulunan 8 Tulipa gesneriana
varyetesi (‘Negrita’, ‘Sogetsu’, ‘Menton’, ‘Oxford Elit’, ‘Claudia’, ‘Inzell’, ‘Leen David Mark’ and
‘Queen of Night’) İzmir koşullarında açık araziye dikilmiştir. Araştırma, 2009 ve 2010 yılları arasında
FT1 ve FT2 başlıklı 2 çeşit gübre uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Bağlı olarak, FT1, temel bileşke
gübrenin (NPK15-15-15) dikim öncesi ve amonyum nitratın (NH4NO3 33-0-0) çiçeklenme zamanında
uygulanması ile oluşmuştur. Benzer şekilde, FT2, temel bileşke gübrenin (NPK15-15-15) dikim öncesi
ve amonyum nitratın (NH4NO3 33-0-0) çiçeklenme zamanına ek, çiçeklenme bitiminde uygulanmasını
içermiştir. Kontrol parsellerinde her hangi bir gübre uygulaması yapılmamıştır. Her iki uygulamada
kullanılan gübre miktarı, araştırma boyunca sabit tutulmuştur.
Deneme deseni, 2 faktörlü (gübre uygulaması ve kültivar çeşitleri) ve 3 tekerrürlü tesadüf
bloklarından oluşmaktadır. Buna bağlı olarak, lale varyeteleri, toprak üstü çıkış zamanı, sap yüksekliği,
çiçeklenme zamanı ve uzunluğu ile soğan ağırlığı ve çevresi bakımından karşılaştırılmıştır.
Elde edilen veriler kontrol bitkileri ile istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. En önemli sonuç, soğan
veriminde gözlemlenmiştir ki bu durum, gübre uygulamalarının soğan verimini hedef alan üretimler için
tercih nedeni olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tulipa gesneriana, lale kültivarları, gübre, çiçek özellikleri, soğan verimi.
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The Effect of Fertilizer Application on the Bulb Yields and Floristic Traits on Some Tulips
Cultivars
ABSTRACT
The research was conducted to determine the effects of compound fertilisers together with
ammonium nitrate on the flower and bulb quality of the tulip plant. For this purpose, eight different
commercially available cultivars (‘Negrita’, ‘Sogetsu’, ‘Menton’, ‘Oxford Elit’, ‘Claudia’, ‘Inzell’,
‘Leen David Mark’ and ‘Queen of Night’) of Tulipa gesneriana were planted in an open field situated
in Izmir, Turkey. The research, carried out between 2009 and 2010, contained two fertiliser treatments,
named FT1 and FT2. FT1 consisted of a base compound fertiliser (NPK 15-15-15) being used prior to
planting and ammonium nitrate (NH4NO3 33-0-0) being added during the flowering period. Similarly
FT2 also consisted of a base compound fertiliser (NPK 15-15-15) being used prior to planting and,
ammonium nitrate (NH4NO3 33-0-0) again being added during the flowering period. However, in this
instance a second round of ammonium nitrate (NH4NO3 33-0-0) was applied after the flowering stage
was completed. No fertilisers were used for the control plots. The amount of the fertiliser used in both
treatments remained unchanged for the duration of the study.
The split-plot randomised block design was used with 3 replicates and 2 factors (fertilizer
treatment and cultivars). Accordingly, the tulip cultivars were compared for over ground sprouting time,
stem height, flowering time and duration together with bulb weight and bulb circumference.
The obtained data was compared statistically with that of the control plants. The most notable
difference observed was bulb weight suggesting that the fertiliser treatments could be a favourable
option when bulb production is the horticultural aim.
Key words: Tulipa gesneriana, tulip cultivars, fertiliser, flower characteristics, bulb yield.
INTRODUCTION
Geophyte is the scientific term of the herbaceous plants that have underground storage organs like
bulbs, corms, rhizomes and tubers. These organs contain organic and mineral reserves which are used
for the growth of the plants. Tulips, hyacinths, irises, lilies and daffodils are some examples of flowering
bulbs. While the bulbous plants have worldwide distribution, the Balkans, Caucasus and Anatolia are at
the centre of this diversity. Today, an increased environmental awareness of wildlife preservation has
led to measures being taken towards the protection of natural flower bulbs. As the export of illegally
gathered wild flower bulbs decreased, bulb demand was met with the development of bulb cultivation
(Güneş et al. 2007). Flower bulb production covers an approximate area of 43,000 hectares around the
World. The Netherlands (53.5 %), UK (10.9%), USA (8.4 %) and China (4.7 %) are the leading countries
in commercial production; followed by Chile, Brazil and New Zealand (Anonymous, 2008).
Turkey, which is among the leading countries for ornamental plant production, has yet to reach the
desired level in terms of flower bulb production. One important reason for this is dependence on foreign
propagation materials. On the other hand, Turkey had up until the 1990’s been an historical exporter of
wild flower bulbs for centuries. A quota system has now been established for the collection of bulbs
from nature. Today the bulbs that are collected for legal trade are controlled by the Ministry of Food
Agriculture and Livestock in compliance with the agreement of CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). As of 2004-05, natural flower bulb production
in Turkey covered an area of 226 hectares (Anonymous 2008).
The aim of this research was to examine the effects of fertilizer treatments on commercially available
tulip cultivars, specifically their floristic properties and bulb yield. The research was carried out in
Bayindir-Izmir where the Mediterranean climate is dominant and a deep rooted tradition in ornamental
plant production exists.
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MATERIALS AND METHODS
Materials
The research was conducted between November 2009 and May 2010 in an open field that belongs
to Ege University’s Bayindir Vocational Training School situated in Izmir, Turkey (38o20.12’N27o67.14’E) at an altitude of 105 metres. The climate data (Table 1) were obtained from the
meteorological station of Odemis - Izmir (Anonymous 2010) both for the years that the study was
conducted and also for a longer period (1970-2010).
In order to identify the soil properties, sample profiles taken at 20 cm depth were analysed
physically and chemically at the Soil Science and Plant Nutrition Department of the Agriculture Faculty
at Ege University. It was determined that the soil was slightly acidic and that the salinity level was
acceptable for cultivation. The total results are given in Table 2.
Eight different commercially available Tulipa gesneriana cultivars (‘Negrita’, ‘Sogetsu’,
‘Menton’, ‘Oxford Elit’, ‘Claudia’, ‘Inzell’, ‘Leen David Mark’ and ‘Queen of Night’) were obtained
through the donation of a private company. The grades of the bulbs were 6-8cm circumference.
Table 1. The climate data of the research period and multiple years

Months
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
June
July
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
X/Σ

Total
Rainfall
(mm)
200,5
149,9
86,7
83,0
13,0
0,2
6,4
0,0
38,7
20,1
86,6
83,6
768,7

2009
Mean
Temp.
(˚C)
8,2
8,5
10,0
14,9
20,3
25,7
28,3
27,2
22,2
18,0
12,9
10,8
17,3

Mean
RH.
(%)
88,7
85,0
77,6
80,2
60,9
49,7
49,3
47,9
64,9
78,3
85,8
91,1
71,6

Total
Rainfall
(mm)
106.3
124.8
24.5
30.9
1.5
2.3
0.0
0.0
30.1
75.5
32.3
123.7
551.9

2010
Mean
Temp.
(˚C)
8.5
10.4
11.8
15.9
20.4
26.1
28.6
27.6
22.1
17.5
15.3
11.0
17.9

Mean
RH.
(%)
88.3
86.0
81.0
73.4
60.7
49.9
49.7
48.1
64.3
71.4
76.7
82.2
69.3

Total
Rainfall
(mm)
84.4
85.7
64.2
54.1
26.7
12.8
5.1
2.2
15.2
36.9
84.5
97.0
569.89

1970-2010
Mean
Mean
Temp.
RH.
(˚C)
(%)
7.2
78.3
8.0
78.6
10.7
76.4
14.7
68.8
20.0
60.2
25.1
53.5
27.6
53.3
26.8
53.1
22.2
64.4
16.9
80.9
11.6
79.3
8.4
78.3
16.6
68.8

RH: Relative Humidity X/Σ: Mean / Total
Table 2. Soil characteristics of the planting site
Sand (%)
Clay (%)
Silt (%)
Texture
pH
Lime (%)

79.1
1.8
19.1
Loamy sand
6.07
0.80

Total soluble salt (%)
Organic material (%)
Total N (%)
Available P (ppm)
Available K (ppm)
Available Ca (ppm)

0.03
2.27
0.090
2.54
40
1305

Methods
Split block experimental design was used with 3 replicates and 2 factors (fertiliser treatment and
cultivars). Twenty bulbs were planted on 18.11.2009 by hand in each plot; with the planting density of
10×10cm. Plants were irrigated regularly when the natural rainfall was insufficient particularly in April
and May. Each plot had a 40cm distance between itself and another. Ten plants were deadheaded for
bulb production and the others were left untouched for floral investigations (flowering period and plant
height) on each plot. Weeds were removed; no pests or diseases were observed.
Two fertiliser treatments were set; namely Fertiliser treatment 1 (FT1) and Fertiliser treatment 2
(FT2). FT1, consisted of a base compound fertiliser (NPK 15-15-15 / 50 kg. da-1), being used prior to
planting and ammonium nitrate (NH4NO3 33-0-0 / 10 kg da-1) being added at the beginning of the
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flowering period. Similarly FT2 also consisted of a base compound fertiliser (NPK 15-15-15 / 50 kg.
da-1) being used prior to planting and, ammonium nitrate (NH4NO3 33-0-0 / 10 kg.da-1) again being
added during the flowering period. However, in this instance a second round of ammonium nitrate
(NH4NO3 33-0-0 / 10 kg.da-1) was applied after the flowering stage was completed. No fertilisers were
used for control plots.
There was a set of six investigated characteristics; start time of sprouting, start time of flowering,
flowering duration, plant height, bulb yield and bulb size. The obtained data was analysed using a 2
factorial split-block experiment design with the TSARIST statistical programme (Açıkgöz et al., 1994).
Variations were investigated for least significant difference (LSD 5%).
RESULTS AND DISCUSSION
1. Start Time of Sprouting
All the tulip cultivars were planted on 18.11.2009. Accordingly, the dates were taken when over
ground sprouting was observable for FT1, FT2 and control plots (Table 3). Then the days passed
between the planting of the bulbs and their sprouting was calculated. ‘Negrita’, ‘Leen David Mark’ and
‘Queen of Night’ showed the earliest sprouting duration with 23, 24 and 25 days consequently. ‘Oxford
Elite’ and ‘Inzell’ were the latest cultivars, sprouting 34 and 37 days after planting. The sprouting
duration changed between 23 and 37 days which is similar to the findings of previous studies (Hessayon,
2003; De Hertogh and Le Nard, 1993). The average values of sprouting duration were between 23.7 and
36.3 days.
Table 3. Dates of sprouting time and sprouting duration
Tulip Cultivars
Negrita
Sogetsu
Menton
Oxford Elite
Claudia
Inzell
Leen David Mark
Queen of Night

Dates of The Sprouting Time
Control
FT1
FT2
11.12.2009
12.12.2009
12.12.2009
16.12.2009
16.12.2009
17.12.2009
18.12.2009
18.12.2009
18.12.2009
25.12.2009
24.12.2009
24.12.2009
19.12.2009
18.12.2009
18.12.2009
22.12.2009
23.12.2009
23.12.2009
11.12.2009
12.12.2009
11.12.2009
12.12.2009
13.12.2009
13.12.2009

Duration-Planting to Sprouting
Control
FT1
FT2
Mean
23
24
24
23.7
28
28
29
28.3
30
30
30
30.0
37
36
36
36.3
31
30
30
30.3
34
35
35
34.7
25
24
25
24.7
24
25
25
24.7

There were no significant effects from the fertiliser treatments on the sprouting times. There are
various factors which can affect the sprouting time of bulbous plants such as, planting depth, bulb
weight, storage conditions of bulbs, soil properties and environmental factors (De Hertogh and Le Nard,
1993).
2. Start Time of Flowering
The dates were obtained when there were 2-3 flowers present with visible tepal colour in each
plot (Table 4). ‘Inzell’ and ‘Leen David Mark’ were the earliest flowering cultivars with a duration of
94 and 99 days after planting; while ‘Queen of Night’ and ‘Menton’ were the latest ones with 120 and
124 days consecutively. The average values of the duration from planting to flowering varied between
94.3 to 123.3 days. There were no significant effects of fertiliser treatments over the flowering times.
The tulip cultivars used in the study, due to their nature, were planted in the autumn and flowered
in spring. The flowering dates were in February and March. Spring flowering herbaceous plants are
exposed to cold and warm climatic cycles throughout their life span and generative growth starts with
increasing spring temperature. The obtained data of the flowering dates were found compatible with the
findings of Hessayon (2003), Pala (2006) and Sonyol (2012).
Table 4. Dates of flowering time and duration to flowering
Tulip
Cultivars

Dates of Flowering Time
Control

FT1
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04.03.2010
13.03.2010
21.03.2010
14.03.2010
05.03.2010
20.02.2010
25.02.2010
18.03.2010

04.03.2010
13.03.2010
21.03.2010
13.03.2010
06.03.2010
20.02.2010
25.02.2010
18.03.2010

109
116
124
116
106
95
99
124

106
115
123
116
107
94
99
120

106
115
123
115
108
94
99
120

107.0
115.3
123.3
115.7
107.0
94.3
99.0
121.3

3. Flowering End Time:
The end of flowering dates and their durations from planting to senescence is given in Table 5.
The senescence was complete between the end of March to mid-April. The first cultivar to complete
flowering was, with 127 days after planting, ‘Inzell’ and the latest one was ‘Queen of Night’ (149 days).
The results indicate that the fertilizer treatments were not significant in this parameter.
Table 5. Dates for End of Flowering and Days of Duration From Planting to Senescence
Tulip Cultivars

Dates for End of Flowering
Control
FT1
FT2
31.03.2010
29.03.2010
28.03.2010
07.04.2010
03.04.2010
06.04.2010
12.04.2010
10.04.2010
09.04.2010
31.03.2010
30.03.2010
29.03.2010
02.04.2010
29.03.2010
29.03.2010
25.03.2010
26.03.2010
26.03.2010
28.03.2010
26.03.2010
26.03.2010
16.04.2010
11.04.2010
13.04.2010

Negrita
Sogetsu
Menton
Oxford Elite
Claudia
Inzell
Leen David Mark
Queen of Night

Duration-Planting to Senescence
Control
FT1
FT2
Mean
133
131
130
131.3
140
136
139
138.3
145
143
142
143.3
133
132
131
132.0
135
131
131
132.3
127
128
128
127.7
130
128
128
128.7
149
144
146
146.3

It was determined that with the increase of temperature in spring the plants began to flower.
However, with further increases in temperature the flowering began to diminish (De Hertogh and Le
Nard, 1993). The results were compatible with the findings of De Hertogh and Le Nard (1993),
Hessayon (2003) and Pala (2006).
4. Flowering Duration:
The total flowering duration for all the cultivars is given on Table 6. This period varied between
16 to 34 days. ‘Oxford Elite’ had the shortest flowering period (16 days) while ‘Inzell’ had the longest
(34 days). The data shows that there was no significant effect of fertiliser treatments.
There was an 18 day difference in flowering periods between cultivars. The effects of high
temperatures on the flowering of spring plants are known (De Hertogh and Le Nard, 1993). In
Mediterranean climates with a short spring season plants are exposed to high temperatures early on
which shortens their flowering period. The results were compatible with the statements of Hessayon
(2003), Pala (2006) and Sonyol (2012).
Table 6. Flowering Period of Different Tulip Cultivars
Tulip
Cultivars

Dates for First Flowering

Dates for End of Flowering

Flowering Duration (days)

Contr.

FT1

FT2

Contr.

FT1

FT2

Contr.

FT1

FT2

Negrita

07.03.2010

04.03.2010

04.03.2010

31.03.2010

29.03.2010

28.03.2010

Sogetsu

14.03.2010

13.03.2010

13.03.2010

07.04.2010

03.04.2010

Menton

22.03.2010

21.03.2010

21.03.2010

12.04.2010

Oxford Elite

14.03.2010

14.03.2010

13.03.2010

Claudia

04.03.2010

05.03.2010

Inzell

21.02.2010

20.02.2010

Mean

24

25

24

4.3

06.04.2010

24

21

24

3.0

10.04.2010

09.04.2010

21

20

19

0.0

31.03.2010

30.03.2010

29.03.2010

17

16

16

6.3

06.03.2010

02.04.2010

29.03.2010

29.03.2010

29

24

23

5.3

20.02.2010

25.03.2010

26.03.2010

26.03.2010

32

34

34

3.3

2
2
2
1
2
3
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25.02.2010

25.02.2010

25.02.2010

28.03.2010

26.03.2010

26.03.2010

31

29

29

9.7

22.03.2010

18.03.2010

18.03.2010

16.04.2010

11.04.2010

13.04.2010

25

24

26

5.0

2

5. Plant Height:
The plant heights were measured as the senescence of the flowers reached completion. The
obtained plant height of the cultivars with the set fertiliser treatments are given in Table 7. The highest
plant height was obtained from ‘Menton’ (52.2cm) followed by ‘Queen of Night’ (47.1cm). ‘Oxford
Elite’, ‘Claudia’ and ‘Inzell’ were the shortest cultivars with the values of 35.3, 37.1 and 37.1 cm
respectively.
The effects of the fertiliser treatments and their interaction with the cultivars were significant,
showing a demonstrable increase in plant height when compared to the control group. FT1 and FT2
participated in the same statistical group as an expected result; the difference between them was caused
by an additional fertiliser application after the flowering period.
Table 7. Effects of Fertiliser Treatments on Varieties in Terms of Plant Height and Bulb Yield
Tulip
Varieties (V)
Negrita
Sogetsu
Menton
Oxford Elite
Claudia
Inzell
Leen David Mark
Queen of Night
Mean
LSD 5 %

Plant Height (cm)
Fertiliser Treatments (FT)
Mean
Control
FT1
FT2
36.2 C
39.1 C
38.9 D 38.1 D
36.4 C
38.7 CD
41.6 C
38.9 C
52.1 A
53.2 A
51.3 A 52.2 A
36,1 C
35.5 F
34.3 E
35.3 F
36,1 C
37.4 DE
37.7 D
37.1 E
35.5 C
37.1 E
38.7 D
37.1 E
32,6 D
34.2 F
35.2 E
34.0 F
47.1 B
47.5 B
46.8 B
47.1 B
39.0 B
40.3 A
40,6 A
V: 0.83
FT: 0.51 V x FT:
1.44

Bulb yield (g) (of 10 plants)
Fertiliser Treatments (FT)
Control
FT1
FT2
212.3 A
258.7 DE
242.0 C
223.7 A
345.0 A
339.3 A
161.3 C
248.0 EF
252.0 BC
164.3 BC
268.3 CD
261.0 B
164.3 BC
262.7 DE
262.0 B
154.0 C
230.0 F
214.0 D
180.7 B
286.0 BC
264.0 B
227.0 A
289.7 B
246.7 BC
186.0 C
273.5 A
260.1 B
V: 10.86

FT: 6.65

Mean
237.7 CD
302.7 A
220.4 E
231.2 DE
229.7 DE
199.3 F
243.6 C
254.4 B

V x FT: 18.80

There are additional factors affecting the height of bulbous plants such as genetic traits, bulb
weight, bulb storage conditions and environmental factors (Rees, 1992; De Hertogh and Le Nard, 1993).
The height of a plant is particularly important for landscaping and floriculture purposes. The obtained
results were compatible with the statements of Hessayon (2003), Pala (2006) and Anonymous (2012).
6. Bulb Yield:
Substantiated by the senescence of the leaves, 10 bulbs were harvested from the research plots,
cleaned and weighed. The bulb yields of all the cultivars are given in Table 7. The highest bulb yield
was obtained from ‘Sogetsu’ followed by ‘Queen of Night’ and ‘Leen David Mark’. ‘Inzell’ and
‘Menton’ had the lowest values.
The effects of fertiliser treatments and their interaction with the cultivars was statistically
significant. The fertiliser treatments increased the bulb yield. The highest yield was obtained from FT1
while the difference between FT1 and FT2 was not significant.
The bulb yields of commercially grown tulip cultivars, with more than 2000 examples worldwide,
show a range of differences. The shortness of the spring period in Bayindir, which is dominated by the
Mediterranean climate, affects the bulb yield directly.
7. Bulb Size:
The numbers of bulbs according to their grades (circumference, <6, 6-8, 8-10, 10-12 and 12+ cm)
are given in Table 8. The fertiliser treatments increased the number of the bulbs in upper grades,
similarly with the results of bulb yield (g) (Table 7.)
Table 8. Effects of Fertiliser Treatments on Cultivars in Terms of Bulb Number and Grade
Negrita

Sogetsu
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Grades
<6
6-8
8-10
10-12
12+
Total

<6
6-8
8-10
10-12
12+
Total

Control FT1
14,3
23,8
3,7
8,7
5,3
4,3
3,0
5,9
0,0
0,0
26,3
42,7
Claudia
Control FT1
9,3
11,7
9,7
9,0
3,3
6,0
1,0
4,3
0,0
0,0
23,3
31,0

FT2
19,7
10,0
3,7
7,7
0,0
41,0
FT2
9,3
9,3
5,7
4,0
0,0
28,3
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Control
25,7
5,3
5,0
3,3
0,0
39,3

FT1
34,0
10,3
3,7
6,3
0,0
54,3
Inzell
Control FT1
18,7
11,3
5,7
8,3
6,7
1,7
0,0
5,3
0,0
0,0
31,0
26,7

FT2
31,0
10,0
2,0
9,3
0,0
52,3
FT2
10,3
3,7
4,0
3,7
0,0
21,7

Control FT1 FT2
10,7
18,7 23,3
6,7
6,7
6,7
5,7
3,3
4,0
2,0
7,0
4,0
0,0
0,0
0,0
25,0
35,7 38,0
Leen David Mark
Control FT1 FT2
14,0
11,3 7,0
8,7
7,0
4,3
4,0
2,3
2,7
2,0
6,0
5,0
0,0
0,0
0,0
28,7
26,7 19,0

Control FT1 FT2
15,3
10,7 8,3
9,7
8,7
9,0
4,7
3,7
2,3
0,7
5,3
5,7
0,0
0,0
0,0
30,3
28,3 25,3
Queen of Night
Control FT1 FT2
25,7
26,7 26,7
20,7
22,7 13,7
6,0
10,3 7,3
1,7
3,0
2,3
0,0
0,0
0,0
54,0
62,7 50,0

The desired outcome in bulb production is usually larger bulbs and a sufficient bulb yield.
Therefore, the bulb size parameter is more important than the bulb number. Bulbs with the grade 6-8 cm
are used for propagation while the upper grades (8cm <) are marketed. In this research no bulb was
obtained above 12cm.
The fertiliser applications, in general, increased the number of bulbs in upper grades (8-10cm and
10cm <) on all cultivars. Yet the bulb number obtained from ‘Inzell’ and ‘Leen David Mark’ was low.
Such differences might arise from the leaf area, vegetation period, climatic factors and cultivation
facilities such as planting time and density, soil structure, nutrition, irrigation, harvest time and storage
conditions (Le Nard and De Hertogh, 2002).

CONCLUSION
The results of the research which was realized with 8 Tulipa gesneriana cultivars in the
Mediterranean conditions of Bayindir-Izmir can be concluded as follows:
 The start time of sprouting, encompassing the time period from planting to sprouting, varied
between 23-37 days for all cultivars; which was not significantly affected by fertiliser treatments.
 The start time for flowering varied between 99-123.3 days for all cultivars; which was not
significantly affected by fertiliser treatments.
 The end dates for flowering varied from the end of March to the middle of April for all cultivars.
 The flowering period, from the beginning to completion varied between 16-34 days for all cultivars.
Using fertiliser treatments had no significant effect.
 The fertiliser treatments affected the plant height, depending on the cultivars and ranged between
34 - 52cm.
 A favourable fertilisation treatment effect was determined on bulb yield and grade.
 The ecological conditions of the region (Mediterranean climate and alluvial soil etc.) favours tulip
cultivation, in particular, early bulb production.
It could be concluded from the research that if the horticultural production target is in compliance
with bulb production, fertiliser treatments should be an option.
Comprehensive studies on the adaptation of other tulip cultivars and studies on different
agronomic methods and fertilisation would be of further benefit.
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ÖZET
Bayındır, Osmanlı döneminde sarayların çiçek tedarikçisi olmasına rağmen 1965’lere kadar
önemini yitirmiştir. O zamanlarda üretim, yerel pazarlar için basit yöntemlerle ve sınırlı sayıda
yapılabilmekteydi. Daha iyi bir ortamda yaşama talebinin artması belediyelerin yeşil alanlara daha fazla
önem vermesini zorunlu hale getirmiştir. Bu eğilim sonucu olarak Bayındır’ın gelişimi başlamış ve
mevsimlik bitkiler, yer örtücü bitkiler ve dış mekân bitkileri alanından büyüyen en önemli merkezler
haline gelmiştir. Bugün Bayındır, 700 üyeye sahip iki önemli kooperatifi ile 340 hektar üretim alanına
ulaşmıştır. Bu alanın dörtte biri kapalıdır. Farklı türlere ait toplam üretim miktarı yüz milyon bitkidir.
Yetmiş milyon adet ile mevsimlik süs bitkileri, en çok yetiştirilen bitkilerdir. Yer örtücü bitkiler yirmi
milyon adet ile ikici sırada gelmektedir. Toplam üretim değeri yirmi milyon Euro’dur. Bu, toplam Türk
çiçek sektörünün % 10-12’sini oluşturmaktadır. Viola, Primula, Antirrhinum, Chrysanthemum kışlık
yetiştirilen bitkilerde ön sıralarda yer almakta, Tagates, Begonia ve Salvia ise yazlık olarak
yetiştirilenlerin başında gelmektedir. Son yıllarda özellikle yazlık mevsimlik süs bitkileri Türkmenistan,
Azerbaycan ve Irak’a ihraç edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Süs bitkisi, mevsimlik bitkiler, yer örtücü bitkiler, dış mekân bitkileri

A Brief Growth Story of a Small Town Bayındır - İzmir’ in Ornamental Sector: From Local to
International Market
ABSTRACT
Although it was a key town in the Ottoman Era, at its height supplying flowers for the sultan’s
palaces, by 1965 Bayindir had lost its former importance. At this time, simple production methods were
applied, yields were low and distribution was restricted to local markets. This situation began to change
when a demand for better living standards forced municipalities to place greater importance on the
development of green areas. This trend resulted in a revival of Bayindir’s fortunes with the town once
again becoming a major growing centre for bedding, ground cover and outdoor plants. Today Bayindir
has two grower’s cooperatives with nearly 700 members and a total growing area of 340ha, one fourth
of which is covered. The total amount of production is one hundred million plants encompassing a
variety of species. Bedding plants are the most widely grown plants, with an amount of seventy million
produced annually. Ground cover plants are second with twenty million per annum. The total production
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value is 20 million euros. This is nearly 10-12% of the total Turkish flower sector. Among winter plants;
Viola, Bellis, Primula, Antirrhinum, Chrysanthemum are the lead varieties. From summer bedding
plants; Tagetes, Begonia and Salvia are the most produced. Recent years have seen a marked increase
in bedding plants being exported to markets in Turkmenistan, Azerbaijan and Iraq.
Key words: Ornamental plant, Bayindir, bedding plants, ground cover plants, outdoor plants.
INTRODUCTION
This article considers the developmental impact that the floriculture industry has had on Bayindir
over the past half-century. Contributing to the congress theme, ‘growth of the ornamental plant industry
and development of non-oil exports’ our case study demonstrates how such changes have taken place in
Bayindir affecting the lives of the people who live and work in the town. Located in western Anatolia,
80km from Izmir, the town’s profound contribution to floriculture has been recorded in historical
accounts. Rose seedlings and rose plants which were sent to Ottoman palaces, schools and hospitals
from Bayindir are noted examples from the past. This tradition of growing ornamental plants lost its
importance over time and it was not until 1965 that floriculture returned to the region. The first step in
the process toward a new floriculture occurred with the growing and selling of basil which the farmers
had begun planting alongside their vegetables. It is said that the pioneer of the revived sector was a local
woman named Zeynep Çakır (8).
1965 - 1990:
With basil now sold as a serious commodity the floriculture sector grew accordingly. In this
period, plants grown from seed i.e. bedding plants were cultivated. One reason for this was the vegetable
gardening background of the growers and their familiarity with this type of production. The ease and
rapidity of production coupled with the opportunity to use their own seeds made this the preferred
method. At the time, quality was given less consideration than quantity and cultivation was applied using
simple methods. Growers usually produced seedlings by themselves, using their own seeds and soil
mixed substrates with nonstandard containers, resulting in low quality, heterogeneous products. Small
family firms working independently of each another were the only entrepreneurs.
1990 - 2005:
Greater acceptance of a need for healthier living spaces, with the inclusion of green areas, flowers
and trees in the everyday environment, is a requirement which municipalities became more aware of
the need to satisfy. In this manner, the first bedding flowers of Bayindir, which were notable throughout
the town in the 1990’s began to receive acclaim, gaining further recognition from neighbouring
municipalities. As other municipalities began to use flowers to decorate their own urban spaces and
create more attractive green areas, parks and avenues production in Bayindir increased in order to meet
the demand, establishing further the town’s reputation as a floriculture centre. For diversification
growers also started to cultivate trees and shrubs while the floriculture was divided into three production
sectors; annual bedding plants, container grown perennials and ground cover plants. In addition to the
smaller municipalities, Istanbul and Izmir also began to source their plants from Bayindir leading to
almost 20% of the total output being destined to both cities.
Post 2005:
The pattern of growth accelerated more rapidly than previously. Growers began to use F1 hybrid
varieties, growing their plants in substrates instead of soil and placing more emphasis on the importance
of product quality. New seedling companies were established in the province, to grow the seedlings of
vegetable and bedding plants. Growers then bought their seedlings from these companies instead of
sowing and growing them by themselves. Adopting these healthy, high quality seedlings allowed
growers to save time, with almost 4 weeks being gained for business renewal.
Alongside the small family businesses, modern greenhouses have been built and large companies
with high budgets have established new nurseries in the area. Modern companies in the region have also
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adapted to meet increased demand and recent product trends which include aquatic plants, bonsai,
imported plants and rolls of turf grass.
Production Area and Number of Growers:
Statistics show that the total area of floricultural production was 220 ha (50 ha protected) in 2009
and 354 ha (74 ha protected) in 2013. High and low tunnels account for most of the protected area with
only 7 ha consisting of polyethylene greenhouses (table1). Retail growers with a tendency to apply
traditional production methods on smaller plots constitute this sector.
Table 1. Grower numbers and distribution of growing area in Bayindir 2009-13 (5,6,7).

2009
2011
2013

Grower
Number
420/2500
600/3500
700/5000

Growing
Area (ha)
220
300
354

Open Area
(ha)
170
240
280

Protected
area (ha)
50
60
74

Low
Tun. (ha)
5
5
5

High
Tun. (ha)
42
50
62

Greenhouse
(ha)
3
5
7

Production Number and Sale Value:
Floriculture production is very diverse in the range of crops grown. Several hundred plant genera
are grown as bedding plants, shrubs, herbaceous perennials, potted plants and ground cover plants. In
2013 bedding plants accounted for the highest production number at 70 million plants while ground
cover plants made up the second largest amount at 20 million. In terms of sales, bedding plants are
matched only by conifers with each group being able to generate sales of 7 million euros in 2013. Total
income values are also similar for both groups with bedding plants earning an approximate income of
3.3 million euros and conifers around 3 million euros (table 2).
Table 2. Production number, total sale and income amount 2009-2013 (5,6,7)
Ornamental
Groups
Bedding
Plants
Ground
Cover
plants
Conifers
Shrubs
Trees
(deciduous)
Potted
plants
Total

Amount (million)
2009

2011

2013

30

60

70

Unit sale
Price (€)
0.1

10

20

20

4
10
2.5

4
10
2.5

5.2
11.0
2.5

Total sale. Amount
(million. €)
2009 2011 2013

Approx-income
(million. €)
2009 2011 2013

2.6

5.0

7.0

1.3

2.5

3.3

0.03

1.7

2.0

0.7

0.7

1.0

0.4

0.3-0.5
0.3-1.1
0.3-0.2

1.7
3.4
1.4

4.3
3.4
1.5

7.0
3.2
1.5

1.2
1.1
0.6

2.1
1.4
0.8

3.0
1.9
0.7

0.5

0.5

0.5

1.0

0.8

1.0

1.0

0.3

0.5

0.5

57

97

109.2

-

11.6

18.2

20.4

5.2

8.3

9.0

The total gate value was 20.4 million euros with 9 million euros constituting the net income of
Bayindir’s floriculture sector. This income from the floriculture sector is mostly generated on small
holdings through family labour. Besides the growers, it is estimated that 5000 people earn their
livelihood from the floriculture sector. The average income of each business is around 12,500 euros per
annum.
Plants grown:
In the Bayindir province, nearly 150 different species are grown. Annual bedding plants, ground
cover plants, conifers, deciduous/evergreen trees, potted plants, shrubs and herbaceous perennials are
the primary groups. Topiary plants, bonsai plants and aquatic plants also attract the attention of
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consumers.
Autumn and winter bedding plants: Viola, Brassica, Matthiola, Bellis, Primula, Dianthus,
Ranunculus, Chrysanthemum, Cyclamen, Antirrhinum, Calendula, Cineraria, Godetia species.
Summer bedding plans: Tagetes, Salvia, Begonia, Ageratum, Pelargonium, Petunia, Vinca, Capsicum,
Celosia, Impatiens, Melampodium, Portulaca species.
Ground covering plants: Verbena, Mesembryanthemum, Alyssum, Lantana, Gazania, Carpobrotus,
Acinaciformis, Hedera species.
Shrubs: Abelia, Jasminum, Ligustrum, Phlox, Myrtus, Pittosporum, Rosmarinus, Hydrangea,
Viburnum, Rosa, Cotoneaster, Syringa, Euonymus, Bougainvillea, Buxus, Callistemon, Photinia,
Campsis, Nerium species.
Coniferous plants: Juniperus, Thuja, Cupressus, Cupressocyparis sp.
Trees: Melia, Platanus, Schinus, Wisteria, Acer, Tamarix, Acacia, Washingtonia, Phoenix, Tilia species.
(1,3,8)
Grower Association:
Up until the beginning of 2000, the growers produced and sold their products individually. Since
then the benefits of acting together have begun to be realised. Bayindir Flower Producers Cooperative
was founded in 2000 and the Pot and Outdoor Plant Producers Cooperative was founded in 2010. Both
organisations coordinate the producers, provide for their needs, market their products and represent their
members in different activities (1,3).
Vocational Training School:
In 1997, to raise the level of economic and cultural training in the region, a vocational training
school, was founded within the framework of Ege University. Landscape and Ornamental Plants and
Turf Establishment and Management were the two programmes offered by the vocational training
school. Students attend the school from both within and beyond the region. Unfortunately, a limited
number of graduate students have become engaged in Bayindir’s horticulture sector.
International Flower Festival:
In order to attract the interest of people to both the province and its flowers, a festival was
organized in 1998. The first festival was so popular that the producers sold all of their products during
the festival. After this initial success, the flower festival continued to be held annually in the second half
of April. The festival takes place over a period of four days from Thursday to Sunday. Besides the flower
show, concerts, art fair and folk events also attract many visitors. The flower festival adds vitality and
dynamism to local life (2).
Cost:
According to the species grown, costs can vary significantly, factors to consider include:
a. Production materials like F1 seeds or seedlings.
The values of the F1 hybrid seeds and seedlings are given in Table 3. The difference in cost
between seeds and seedlings may be a disadvantage due to the initial outlay but the long term benefits
of seedling usage shouldn’t be ignored (4). Other plant materials used in production such as, cuttings
and rootstocks are usually easy to find and much lower priced.
b. Substrates: one of the main production items.
Peat, pumice and perlite are sourced either from abroad or from domestic companies. Imported
peat is the most expensive material. Pumice and perlite are found in the domestic markets but are
expensive due to the additional transportation costs. The cooperative is also effective in providing
affordable materials. Silt, forest soil and animal manure are the materials which can be supplied most
easily.
c. Construction and covering material for protected cultivation:
PE covering materials are particularly susceptible to increases in cost due to the influence of the
petrol market.
d. Pots and plastic bags:

45 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Size, colour and structure of pots vary according to production and are usually supplied by
domestic companies. Typically the price of these items increases each year.
e. Labour costs:
With a few exceptions, the labour in most small family businesses is usually carried out by family
members thus removing labour from the calculation of costs. However, in large companies this important
cost increases each year.
f. Energy:
An important expenditure for growers due to essential use of heating systems and irrigation in the
sector.
g. Depreciation and insurance expenses:
Table 3. Price list of winter bedding plants, seeds and seedlings, 2014 (4).
Viola
Viola (normal / mini flower)
Viola (extra big flower)
Primula
Bellis
Dianthus
Ranunculus
Calendula
Brassica (ornamental)

Seed price
€/1000 unit
12
15.2
23.2
20.8
76.0
60.0
8.4
10.0

Seedling
€/1000 unit
38
72
50
48
116
36
36

Seedling/Seed rate
3.1
4.7
2.0
2.3
1.5
4.2
3.6

Marketing:
These are the primary marketing methods applied in Bayindir;
a) Growers selling their products directly to consumers.
b) Marketing through cooperatives.
c) Marketing through contract production.
d) Marketing through wholesalers for export.
Despite existing marketing structures growers can still face difficulty selling their products. For
example low demand for some species can lead to a product surplus. Increased cooperation, product
scheduling and shared exhibition spaces are possible solutions for marketing problems.
Export Market
Over the last ten years, export of ornamental plants has been carried out indirectly with the help
of five or six different wholesalers. The most important export destinations were Iraq, Azerbaijan and
Turkmenistan. The reconstruction work in Erbil and its surrounding area required a large number of
trees and shrubs. Bayindir proved capable of meeting this demand. In general, exports to Turkmenistan
and Azerbaijan consisted of summer bedding plants. The target of the local associations is to further
increase exports, entering into new international markets directly and independently.
CONCLUSION AND FUTURE PROSPECTS
Key factors in the development of Bayindir from a local floriculture centre from to one of
greater international standing are noted below:
- Recognition of the district’s historical flower growing culture.
- Suitable ecological conditions for cultivation.
- Growing demand of people to live in better environments and be surrounded by natural beauty
(especially in urban areas).
- Municipalities acting upon this demand and establishing production contracts with the
cooperatives.
- Cooperative activities of growers.
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Organisation of different social activities such as fairs.
Improved quality and standards of production.
Increased demand for plants in neighbouring countries and greater export opportunities.

Recommendations for future development of the sector include:
- Establishment of an organised ornamental plant production area.
- Deduction of VAT (value-added tax) from 18% to 1-8%.
- Government support in the supply of tools and equipment.
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ÖZET
Golf sporunun geçmişi 10. yüzyıl Çin’ine dayanmasına rağmen bugünkü anlamı ile golf, 15.
yüzyıl İskoçya’sında ortaya çıkmıştır. Kıyasla, golf oyununun Türkiye’de benimsenmesi, göreli olarak
geçtir. Bu araştırmada, Türkiye’deki golf sahaları, bölgesel konumu, büyüklüğü, saha ve delik sayısı ile
uzunluğu bakımından incelenmiş; verilen öncelik ise kullanılan çim tür ve varyeteleri ile bakım amaçlı
kullanılan yıllık çim tüketimi olmuştur. Ek olarak, her bir kulüpte yılda oynana oyun sayısı, bir oyunun
maliyeti ve oluşan istihdam durumu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: golf, Türk golf sahaları, çim, çim tohumu.
ABSTRACT
Turkish Golf Courses and Turf Characteristics
Although the history of golf can be traced back to 10th century China, the sport that we recognise
today originated in 15th century Scotland. The adoption of golf in Turkey has been relatively late by
comparison. In this study, the current state of golf courses in Turkey has been examined in terms of
regional location, size, course number, hole number and course length with emphasis being placed on
the species and cultivars of turf grass and the amount of annual seed consumption required for
maintenance. The number of games played annually, the cost of playing a round and the employment
generated by each club has also been identified.
Key words: golf, Turkish golf courses, turf grass, grass seed.

INTRODUCTION
There are differing opinions on where golf originates and it can be argued that the history of the
sport stems many centuries. For instance, a game called ‘chuiwan’ that involved hitting a ball with a
club, was played during the Ming dynasty (1368-1644) and indicates the depth of the sports roots. It is
believed by some that golf was spread by the merchants of the Middle Ages. On the other hand, a similar
game named ‘paganica’ was popular during the Roman era of Caesar. And it is known that other versions
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of golf were played in 15th century Holland. Nevertheless the first golf championship, as it is known
today, was held in Scotland, where it went on to become the national sport (Anonymous 2018a).
According to the European Golf Association the highest number of golf courses in Europe is in
England with 1815 establishments and a number of licensed players which reaches 651,575 individuals.
Accordingly, Germany, with 727 courses and 640,181 players takes the second place, followed by
France 600, Scotland 560, Sweden 449, Ireland 413, Spain 349 and Italy 275 with golf courses. Spain
obtains 70% of its tourism related income through golf courses and its annual revenue is around 6 billion
dollars. The total number of golf courses in Europe (17 Countries) reaches over 6000 (Anonymous 2018b).
The first golf club in Turkey was established by the British Levantines in 1895 in Istanbul.
Constantinople Golf club featured 12 holes and was renamed as Bosphorus Golf Club in 1911. In 1920
the club had 60 members and after changing its location within Istanbul it expanded to an 18 hole golf
course. The first club to be opened in Antalolia was Bournabat (Bornova) Golf Club in Izmir, again
initiated by British Levantines in 1905 (Anonymous 2018c).
The formation of contemporary golf clubs began in 1990 with Klassis Golf Club in Antalya and
this was closely followed by Kemer Golf Club. In 1996 the Turkish Golf Federation was established. In
2008 Turkey received the Golf Destination of the Year award in Europe from the International
Association of Golf Tour Operators (IAGTO) (Anonymous 2018d). Today, there are 14 golf clubs
operating in Antalya; 3 in Bodrum, 2 in Istanbul and one each in Kuşadası, Samsun and Ankara. The
total number of clubs in Turkey is 22 with 6776 players licensed (Anonymous 2018e).
Although some standard specifications are applied to golf courses they provide scope for a variety
of designs when compared to other sports fields. Their design is often shaped by the climatic conditions
of the location of the golf course. A standard round of golf usually consists of 18 holes. The beginning
of the game area is called the ‘tee’; the pitch where the hole is located is known as the ‘green’. The walk
way in between the tee and the green is called the ‘fairway’. There are also ‘rough’ areas where short
plants and less maintained turf grass are used. There can also be trees, slopes, sand dunes and/or ponds
around the course to add variety to the holes. These are known as bunkers or hazards and they determine
the difficulty of the course.
MATERIALS AND METHOD
Materials
In this research eleven of twenty two golf courses in Turkey have been examined in terms of
regional location, size, course number, hole number and course length with emphasis being placed on
the species and cultivars of turf grass and the amount of annual seed consumption required for
maintenance. The number of games played annually, the cost of playing a round and the employment
generated by each club has also been identified. Among 11 golf clubs, National Golf Club, Antalya Golf
Club, Robinson Club Nobilis, Gloria Golf Resort, Sueno Golf Club, Titanic Golf Club, Cornelia Golf
Club and Maxx Royal Golf Club are situated in Antalya province; which experiences a typical
Mediterranean climate. Similarly, Kuşadası International Golf Club, located in the Aegean city of Aydın,
is affected by warm and arid conditions. On the other hand, Kemer Golf & Country Club of Istanbul and
especially Samsun Greater Municipality Golf Club are dominated by a cool and wet climate. Therefore
the examined criteria of the research were expected to differ accordingly.
Method
The research method consisted of interviewing the green keepers of eleven different golf clubs
representing the varied climatic conditions of Turkey. With the highest concentration of golf courses
being located in the Mediterranean region, eight examples were considered to provide the necessary
information for hot climate golf courses. Similarly with the course which is situated in the Aegean
region. The remaining two courses are the only available examples which are representative of the colder
climatic regions of Turkey. The information gathered for each golf course has been provided in the same
sentence structure in order to enable straightforward comparison.
RESULTS AND DISCUSSION
Due to their nature, golf courses contain large green spaces. These require high maintenance, a
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sufficient labour force and a comprehensive knowledge base to ensure that they are managed and
maintained to the expected standard. It is also a necessity to choose the grass species and cultivars which
are most agreeable with the climatic conditions of the golf course.
In Antalya, Bodrum and Kuşadası, where the Mediterranean climate is present, Tifway 419 and
Tifdwarf 328 Bermuda grass (Cynodon dactylon) are the preferred turf grasses. On the other hand, the
cooler climate golf courses of Istanbul, Ankara and Samsun favour perennial ryegrass (Lolium perenne),
tall fescue (Festuca arundinacea), common meadow grass (Poa pratensis) and creeping bentgrass
(Agrostis stolonifera) as these grasses remain green throughout the year.
The maintenance work (mowing, feeding, irrigating etc.) of golf courses is carried out in the early
hours of the morning (06.00-08.00) before the players are ready to begin their rounds. The putting greens
around the hole are mowed to a height of 3-4mm every day. The tee boxes are mown to a height of 1012mm and the fairways 12-16mm every two days. The rough is mown to a height of 35- 50mm from 4
to 7 days at a time. The mowing height and frequency can be altered according to seasonal conditions.
Every golf course employs a green keeper responsible for the care of the course. One single green
keeper can mow 4 to 6 greens on the course each day. The Bermuda grass, which is predominantly used
in Antalya, Bodrum and Kuşadası, decelerates in growth in autumn and after entering dormancy in
winter turns yellow. Therefore, these golf courses are over seeded with cool climate grasses, Lolium
perenne and Poa trivalis in September and/or October.
European golf players shift to warmer climates in the winter. Accordingly, Antalya province
becomes rather prominent with 90% of players being of British and German origin. In addition to the
presence of the international golf courses, the city is favoured for its cultural, historical and natural
landscapes. Therefore the peak times for Antalya are from September to December and from February
to June. The summer months are relatively calm for rounds of golf.
The Turkish golf clubs and their specifications are summarized as follows.
1. National Golf Club; Belek-Antalya
The golf club covers 140 hectares (ha); 60 ha of which are turf greens. The club has 27 holes in
total. From beginning to end, game walking distance is 6429 meters. There are 21 employees working
on course maintenance.
The dominant grasses on the greens are Tifway 419 and Tifdwarf 328 Bermuda (Cynodon
dactylon) cultivars. In autumn the course is overseeded with Poa trivalis on the greens and with Lolium
perenne on other parts. The establishment consumes 32.5 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 300 games; approximately 45,000 games are played annually.
The cost of each game varies between 75 and 120 euros.
2. Antalya Golf Club; Belek-Antalya
The golf club covers 130 ha; 70 ha of which are turf greens. The club has two 18-hole courses;
Pasha and Sultan. The walking distance for each course is 5800 and 6471 meters respectively. There are
28 employees working on course maintenance.
The dominant grasses on the greens are Tifway 419 and Tifdwarf 328 Bermuda (Cynodon
dactylon) cultivars. In October the course is overseeded with Poa trivalis on the greens and with Lolium
perenne on other parts. The establishment consumes 45 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 450 games; approximately 70,000 to 72,000 games are played
annually. The cost of each game is 100 euros.
3. Robinson Club Nobilis; Belek-Antalya
The golf club covers 65 ha; 44 ha of which are turf greens. The club has an 18-hole course. From
beginning to end, game walking distance is 6257 meters. There are 17 employees working on course
maintenance.
The dominant grass on the greens is Agrostis stolonifera; on the tee, the rough and the fairway it
is Tifway 419 Bermuda (Cynodon dactylon). In autumn the course is overseeded with mixed Lolium
perenne cultivars. The establishment consumes 15 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 300 games; approximately 40,000 games are played annually.
The cost of each game is 85 euros.
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4. Gloria Golf Resort; Belek - Antalya
The golf club covers 170 ha; 115 ha of which are turf greens. The club has 45 holes in total. From
beginning to end, game walking distance for an 18-hole course is 6523 meters. There are 40 employees
working on course maintenance.
The dominant grasses on the greens are Tifway 419 and Tifdwarf 328 Bermuda (Cynodon
dactylon) cultivars. In autumn the course is overseeded with Poa trivalis on the greens and with Lolium
perenne on other parts. The establishment consumes 84 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 450 games; approximately 65,000 games are played annually.
The cost of each game varies between 65 and 70 euros.
5. Sueno Golf Club; Belek - Antalya
The golf club covers 150 ha; 100 ha of which are turf greens. The club has 36 holes in total. From
beginning to end, the longest game walking distance is 6500 meters. There are 25 employees working
on course maintenance.
The dominant grasses on the greens are Tifdwarf 328 and Tifway 419 Bermuda (Cynodon
dactylon) cultivars. In autumn the course is overseeded with Poa trivalis on the greens and with Lolium
perenne on other parts. The establishment consumes 45 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 600 games; approximately 83,000 games are played annually.
The cost of each game varies between 50 and 100 euros.
6. Titanic Golf Club; Belek-Antalya
The golf club covers 120 ha; 60 ha of which are turf greens. The club has 27 holes in total. From
beginning to end, game walking distance is 9160 meters. There are 18 employees working on course
maintenance.
The dominant grass on the green is Tifway 419 Bermuda (Cynodon dactylon) cultivar. In autumn
the course is overseeded with Poa trivalis on the greens and with Lolium perenne on other parts. The
establishment consumes 30 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 300 games; approximately 50,000-55,000 games are played
annually. The cost of each game is 80 euros.
7. Cornelia Golf Club; Belek-Antalya
The golf club covers 150 ha; 50 ha of which are turf greens. The club has a 27 hole course. The
walking distance for the course is 7200 meters. There are 25 employees working on course maintenance.
The dominant grass on the green is Tifway 419 Bermuda (Cynodon dactylon) cultivar. In autumn
the course is overseeded with Poa trivalis on the greens and with Lolium perenne on other parts. The
establishment consumes 45 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 300 games; approximately 40,000-60,000 games are played
annually. The cost of each game varies between 40 and 80 euros.
8. Maxx Royal Golf Club; Belek-Antalya
The golf club covers 75 ha; 40 ha of which are turf greens. The club has an 18-hole course. The
walking distance of the course is 6450 meters. There are 15 employees working on course maintenance.
The dominant grass on the green is Agrostis stolonifera and Tifway 419 Bermuda (Cynodon
dactylon) cultivar on other parts. In autumn the course is overseeded with Lolium perenne on the greens.
The establishment consumes 18 to 20 tons of seed annually.
The daily capacity of the club is 300 games; approximately 22,540 games are played annually.
The golf course also offers night time rounds. The cost of each game is 175 euros all inclusive.
9. Kuşadası International Golf Club; Aydın
The golf club covers 85 ha; 30 ha of which are turf greens. The club has an 18-hole course. The
walking distance for the 18-hole course is 6500 meters. There are 11 employees working on course
maintenance.
The dominant grass on the green is Agrostis stolonifera and Tifsport Bermuda (Cynodon dactylon)

51 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

cultivar on other parts. In autumn the course is overseeded with Lolium perenne on the greens. The
establishment consumes 12-13 tons of seed annually.
Due to the infrastructure issues in the area the daily capacity of the club is 30-40 games;
approximately 6,000 to 10,000 games are played annually. The cost of each game varies between 60 and
70 euros.
10. Kemer Golf & Country Club; İstanbul
The golf club covers 50 ha; 27 ha of which are turf greens. The club has an 18-hole course. The
walking distance for the 18-hole course is 6730 meters. There are 18 employees working on course
maintenance.
The main grasses in the golf course are a mixture of Festuca arundinacea, Lolium perenne and
Poa pratensis cultivars. Agrostis stolonifera is also used on the greens. The establishment consumes 1 1.5 tons of seed annually.
On weekdays the daily capacity of the club is 60-70 games while at weekends 150-200 games are
played. The club has a members-only policy. The membership currently totals 1500 members and
primarily consists of Turkish and Korean players. The cost of each game is 120 euros.
11. Samsun Greater Municipality Golf Club; Samsun
The golf club was inspired by the unique style of Scottish ‘links’ golf courses. It is the first golf
club in the world to be built on a foundation of boulders added to sea and funded by the state. The club
offers inexpensive training to the public; especially to children and the elderly.
The golf club covers 60 ha; 45 ha of which are turf greens. The club has a 9-hole course with
another in the process of being constructed. The current walking distance of the 9-hole course is 3250
meters and when it is extended to an 18-hole course it will be 6300 meters in total. There are 18
employees working on course maintenance.
The cool climate grass species used on the green is Agrostis stolonifera, on the fairway it is a
Festuca arundinacea and Poa pratensis mixture and on the rough it is Festuca rubra. The establishment
consumes 0.5 tons of seed annually which is relatively low due to the climatic conditions of Samsun
province.
The cost of each game is 100 Turkish liras. When the golf course reaches completion it is expected
that foreign players will choose to visit the area.
CONCLUSION
In this research the current state of eleven golf courses in Turkey have been compared in terms of
regional location, size, course number, hole number and course length with an emphasis being placed
on the species and cultivars of turf grass and the amount of annual seed consumption required for
maintenance purposes. Also, the number of games played annually, the cost of playing a round and the
employment generated by each club has been examined.

-

With nine examples the highest numbers of golf courses are located in the Mediterranean and
Aegean regions of the country due to favourable cultural and climatic conditions.
The golf courses located in Antalya and Aydın provinces are favoured by European players,
mainly in spring, autumn and winter, as an alternative to the climatic conditions of their home
countries.
In the Mediterranean region the preferred grasses are predominantly Tifway 419 and Tifdwarf
328 and occasionally Tifsport Bermuda (Cynodon dactylon) cultivars. In addition, Agrostis
stolonifera is used on the greens.
The Mediterranean golf courses are mainly overseeded with Poa trivalis and Lolium perenne
species during the dormancy period of existing Cynodon dactylon cultivars.
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The cool climate golf courses (Istanbul and Samsun) prefer Festuca arundinacea, Poa pratensis
and Agrostis stolonifera turf species. In addition, Lolium perenne (Istanbul) and Festuca rubra
(Samsun) are used similarly.
The Mediterranean golf courses require high seed consumption for maintenance purposes.
According to size this can range from 15 tons to 84 tons annually. In comparison, only 0.5-1.5
tons of seed are used by the cool climate golf courses situated in Northern Turkey.
Depending on the size of the course, employment generated in course management ranges from
15 to 40 employees and totals at 236 overall.

The Turkish Golf Federation is planning to create more golf courses in the Mediterranean region
in future due to its agreeable nature, culture and ecology.
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ÖZET
Dünya 20’inci yüzyılın hemen öncesinde ve sonrasında hızlı bir kentleşme süreci içerisine
girmişti. Bunda gelişmekte olan sanayinin de etkileri gözle görülür biçimde hissedilmekteydi. İnsanlar
kent kavramını daha fazla benimsiyor ve bir kentli olarak kendi eğlence kültürlerini yeniden keşfediyor
ve oluşturuyordu. Sinema bu eğlence devriminin merkezine yerleşmekte olan bir olgu haline geliyordu.
Bilhassa kapalı mekanda seyir imkanının olması yatırımcılar için büyük bir kazanç kaynağını
oluşturacak olan yerleşik sinema seyir alanlarının dizayn edilmesinin önünü açmaktaydı (Marie, 2004).
Diyarbakır’da ilk sinema gösterimi 1920’ler de başlamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla sinemacılık
ivme kazanarak televizyonun hayatımızdaki yerini kesinleştirdiği 1980’lere kadar devam etmiştir. Türk
sinemasının en parlak çağı sayılan 1950-1970 arasında Diyarbakır Sinemaları bu dönemde altın çağını
yaşamıştır. Bunu sayısal veriler üzerinden değerelendirirsek;1954 yılında Diyarbakır'daki sinema salonu
sayısı 17, nüfus ise yaklaşık 280.000 iken 1998 yılında Diyarbakır'daki sinema salonu sayısı:3, nüfus
ise yaklaşık 750.000 dir. Bahsettiğimiz yıllar açısından sinema salonları arasında en çarpıcı örnek olarak
karşımıza çıkan salon “Dilan Sineması”dır. Bundan dolayı Diyarbakır’da sinema salonlarını
değerlendirirken Dilan Sineması’nı ayrı bir yere koymak gerekmektedir. Diyarbakır’ın en uzun soluklu
sineması olmakla beraber 1500 kişilik oturma kapasitesi ve 20 den fazla çalışanıyla büyük bir ekonomi
oluşturmaktadır.1956 yılında film gösterimlerine başlayan bu sinema salonu son gösterimini 2000
yılında yapmıştır. Diyarbakır’da sadece 1930-1960 yılları arasında inşa edilen 17 adet sinema yapısı
bulunmaktadır. Sinemacılık yanında birçok kültürü de getirmiş, kentsel ve sosyal gelişimin yanında kent
ekonomisine de canlılık kazandırmıştır.
Dilan Sineması da Diyarbakır’ın kültürel hayatı için de çok önemli bir yer edinmiş ve
Diyarbakır’da en uzun süre varlık gösteren sinema yapısı olmuştur. Bu çalışmada, Diyarbakır’ın kültürel
gelişiminde büyük izler bırakan Dilan Sineması mimari ve yapım özellikleri ile tanıtılacak,
Diyarbakır’ın sosyal ve kültürel yaşamındaki önemi açığa çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Sinema, Dilan Sineması, Sosyal ve Kültürel Yaşam
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The Place of the Dilan Cinema to in the Social and
Cultural Life of Diyarbakır
ABSTRACT
The world was undergoing a rapid process of urbanization just before and after the 20th century.
The effects of developing industry were clearly being seen in that urbanization process. People
were increasingly adopting the city concept and rediscovering and forming their own
entertainment culture as individuals living in the city. Cinema was becoming a phenomenon
centered on this entertainment revolution. The fact that it was possible to watch indoors paved
the way for designing static cinema viewing areas that would create a great source of income
for investors.
The first cinematic projection in Diyarbakır began in the 1920s. With the proclamation
of the republic, cinematography gained momentum and continued until the 1980s when
television earned a permanent place in our lives. Between 1950 and 1970 – considered as the
brightest period of Turkish cinema – Diyarbakır cinemas experienced a golden age.
Evaluating this in terms of numerical data, the number of movie theaters in Diyarbakır in
1954 was 17 and the population was 280,000; by 1998 the number of movie theaters in
Diyarbakır was 3 and the population was 750,000. Among these movie theaters during this
time, the most impressive example was the Dilan Cinema. Therefore, when evaluating movie
theaters in Diyarbakır, it is necessary to set the Dilan Cinema apart from the others. It was the
longest running cinema in Diyarbakır, with a seating capacity for 1500 people and a staff of
more than 20 employees, forming a large-scale economy. This movie theater, in which
cinematic projections were started in 1956, did its last projection in 2000. There were 17 cinema
buildings in Diyarbakır built only in the period between 1930 and 1960. In addition to
cinematography, it helped promote culture and dynamism in the urban economy as well as
urban and social development.
Dilan Cinema obtained a very important place in the cultural life of Diyarbakır and was
the longest running cinema building in Diyarbakır. In this study, the Dilan Cinema, which had
a great effect on the cultural development of Diyarbakır, will be introduced by outlining its
architectural and construction features, and its importance to the social and cultural life of
Diyarbakır will be revealed.
Keywords: cinema, Dilan Cinema, Diyarbakır, social and cultural life
1. DİYARBAKIR’DA SİNEMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ
Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde gerek Anadolu’da gerekse Orta Doğu'da en önemli yerleşim
merkezlerinden biri olan Diyarbakır'ın sinema ile buluşması 1920’li yılların başına gelmektedir. Deva
Hamamı karşısındaki Rum Kilisesi’ndeki sessiz film gösterimleriyle sinema yaşamı başlamıştır
(https://groups.yahoo.com/neo/groups/diyarbekir/conversations/messages/7711,Mercan,2010,).1925’te
eski Borsa Hanının arkasında, daha sonraları ise Yavuz Sultan Selim İlkokulu olarak kullanılan Süryani
Katolik Kilisesi’nde ilk gösterimlerin yapıldığı anlaşılmaktadır (Değertekin, 2000).
Diyarbakır'da film gösterimleri, Cumhuriyet’ten önce başlamış olmakla beraber, profesyonel
sinemacılık Cumhuriyetin ilanından sonra halkın kültürel seviyesini yükseltmek için kurulan
Halkevinde gelişmiştir. Bu bakımdan, birçok kurum, vakıf, dernek ve benzeri yapılar dönemin siyasi ve
ekonomik koşulları çerçevesinde oluşturulmuştur. 19 Şubat 1932'de aralarında Diyarbakır'ın da
bulunduğu 14 ilde Halkevi açılmıştır. Daha önce çeşitli sebeplerle başka binalarda hizmet veren Halkevi,
1936 yılında Dağ Kapı’daki modern binasında hizmet vermeye başlamıştır. Halkevinin açılmasıyla
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sinema gösterimleri de Sur içindeki kiliselerden Sur dışına taşınmış oldu. 1951 yılında ise bazı
gerekçelerle Türkiye’deki bütün Halkevleri kapatılmış ve Diyarbakır Halkevi de Sağlık Bakanlığına
bağlanmıştır (Özer, 2010).
Halk evi kapatılmış olsa da, Diyarbakır’da sinema salonları gelişimine devam etmiş, Halk Evi
zamanında açılanlar zaman içindeki seyrine devam ederken yeni sinema salonları da bu seyre dahil
olmuştur. Türk sinemasının en parlak çağı sayılan 1950-1970 arasında Diyarbakır Sinemaları bu
dönemde altın çağını yaşamıştır (Değertekin, 2000). Diyarbakır sinemaları içinde en uzun süre varlığını
sürdüren ve kentin belleğinde yer etmiş olan Dilan Sineması’nın Diyarbakır sinema kültüründe önemli
bir rolü bulunmaktadır. Dilan Sineması’ndan sonra toplumun sinemaya olan ilgisi en yüksek noktaya
çıkmıştır.
2. DİLAN SİNEMASI’NIN KONUMU, TARİHİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Cumhuriyet’in ilanından sonra yaşanan kalkınma politikaları gereğince halka kültür- sanat
alanında bilinç kazandırmak ve bunu artırmak amaçlı kurulan Diyarbakır Halkevi binasında film
gösterimleri yapılmaktaydı. Bu sinemanın bürokratik yöneticiler yerine bu işe kendisini doğrudan ve
gönülden verebilecek işletmecilere ihtiyacı olduğundan Cezair, Cemil ve Nejat Dilan kardeşler bu
görevi üstlenmeye başlamış, sinemanın adı da Yenişehir Sineması olmuştur. Yaklaşık 20 yıl boyunca
sadece Yenişehir Sineması değil bazı yazlık ve kışlık sinemaların da işletmeciliklerinden kazandıkları
bilgi ve birikim Dilan Kardeşlerin önüne bu alanda yeni hedefler koyabilme imkanı sağlamıştır
(https://groups.yahoo.com/neo/groups/diyarbekir/conversations/messages/7711, Mercan,2010).
Yaklaşık 20 yılın ardından Özel İdare mülkiyetinde olan Yenişehir Sineması’ndaki işletmecilik
haklarından çekilen Dilan Kardeşler bu ayrılık kararının ardından yeni bir sinema salonu inşa etmeye
karar verirler. Bu karar doğrultusunda arazi araştırması yaparak önceleri futbol sahası olarak kullanılan
bir alanda mutabık kalınır. Dilan Sineması, tarihi Diyarbakır Surlarının dışında Dağ Kapı meydanına
bakan merkezi bir konumda inşa edilmiştir.1950’li yılların ortasında inşaatı biten Dilan Sineması,
Diyarbakır’da Sur dışında inşa edilen ilk sinema yapısı olarak hizmete açılmıştır. Açıldığı gün 1500
kişilik oturma kapasitesi ve 20’den fazla çalışanı ile ulusal basında yayınlanan gazetelere göre Ortadoğu
ve Balkanların en büyük sineması olarak da ifade edilmiştir (Dilan vd, 2006).
Dilan Sineması’nın mimarlığını ise 1950’li yıllarda İtalya’dan Türkiye’ye dönüş yapan Ermeni
Harutyan Sarafyan üstlenmiştir. Dilan kardeşlerin sinema salonu işletmeciliğinin yanında müteahhit
olmaları ve o dönemlerde gözde mekanlardan bir tanesi olan Turistik Palas’ın mimarı olan Sarafyan’dan
haberdar olmaları neticesinde projeye dahil edilmiştir.
Dilan sinemasının inşaatı beş yıl süren bir çalışmanın ardından tamamlanmıştır. Dış
görünümüyle tıpkı bir opera binasını andıran Dilan Sineması 2300 metrekare alana inşa edilmiştir.
İnşaatı sırasında 280-ton demirin kullanıldığı yapının çelik çatısını da yine o dönemin ünlü firmalarından
biri yapmıştır. Ayrıca sinemanın inşaatına Karadeniz’den getirtilen taş ve tuğla ustaları ile Kayseri’den
getirttiler sıvacı ve boyacılar da eşlik etmiştir (Karataş, 2015), (http://www.diyarkapi.com/diyarbakirhaberleri/bir-zamanlar-diyarbakirda-sinema-vardi-h9670.html).
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Şekil1. Dilan Sineması ve yakın çevresinin 1958 yılındaki görünümü
(Çetin,2015).
3.DİLAN SİNEMASI’NIN DİYARBAKIR’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA KATKISI
Doğu batı doğrultusunda uzanan kavisli dış cephesi ile üç katlı olan Dilan Sineması’nın salonu
1900 kişilik bir oturma kapasitesine ve 70 adet locası bulunmaktaydı. Büyük bir alt salonun hemen
karşısında opera genişliğinde bir de sahnesi bulunmaktaydı. 18 metrelik perdesi ile Türkiye’deki en
büyük perdeye sahipti. Tüm bunlara ek olarak 1500 kişilik ses düzeni ile yine Türkiye’de döneminin
çok ötesinde bir film izleme keyfini yaşatmaktaydı. İstanbul Beyoğlu'ndaki Pera Palas gibi Diyarbakır'ın
Pera’sı olarak tanımlanan sinemanın içerisinde dükkanlara, küçük restoranlara ve bir otele de yer
verilirken, çevresinde ise dükkanlar ve gece kulüpleri bulunmaktaydı (Mercan,2010),
(https://groups.yahoo.com/neo/groups/diy arbekir/c onversations/messages/7711).
Dönemin revaçta olan konseptlerinden bir tanesi yazlık sinemalar olup, Dilan Sineması’nda
da yazlık sinema yer almaktaydı. Hem yazlık hem kışlık sinemanın bir arada bulunduğu Dilan kalitesi,
konforu, modern tasarımı ve ciddi işletmecilik anlayışı sayesinde o yıllarda Diyarbakır’daki sosyal
hayata olumlu anlamda çok önemli katkı sağlamıştır. Ailelerin bir araya geldiği nezih bir kent mekanı
halini alan sinemada izleyicilerin kılık kıyafetinden davranışlarına kadar profillerini olumlu manada
değiştirebilecek katkıları da bulunmaktaydı. Bir süre sonra Dilan'ın sahiplerini endişeye düşüren olay
çıkartabilecek izleyici profili yerini daha olgun, çevresine saygılı ve duyarlı izleyiciye bırakmıştı.
1950’li yılların sonlarında Dilan Sinemasının bulunduğu alanda konumlanan Emirgan Parkı
ve çevresindeki eğlence yerleri Diyarbakır'ın kültürel ve toplumsal yaşam kalitesinin en üst seviyelere
çıktığı yerler olarak göze çarpmaktaydı. Devlet Senfoni orkestrası dahil bütün sanatkârlar bu yeni cazibe
merkezinde sahne almak istemekteydi. Dilan Sineması’nın meydana getirdiği sinerji buraya gelen
turistlerin de ilgisini çektiğinden, ünü sınırları aşmaya başlamıştı. Diyarbakır'ı ziyaret eden yerli yada
yabancı tüm turistler için kentin tarihi dokusu kadar Dilan Sineması ile şöhret yakalayan Emirgan Parkı
ve çevresindeki muhit de büyük ilgi görmekteydi ( http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ diger/90176/B
ir_doneme_taniklik_etmisti.html,2009).
Kurulduğundan itibaren Diyarbakır’daki eğlence ezberini kökten değiştiren Dilan Sineması
mekansal ve işlevsel açıdan ilk büyük değişimini 1974 yılında geçirmiştir. Televizyonun etkisiyle bir
bir kapanmak zorunda kalan yazlık sinemaların yaşadığı olumsuz etkiden Dilan Sineması’nın yazlık
konsepti de etkilenir. İşletmeciler bu bölümü kapatarak ayrı bir kışlık sinema bölümüne dönüştürürler.
Site sineması olarak da adlandırılan bu bölümün salonunda yer alan deri koltuklar 800 adet olup,
günümüz meclis koltuklarıyla eş değer bir konfor özelliği taşımaktaydı (Karataş, 2015),
(http://www.diyarkapi.com/diyar bakir -haberleri/bir-zamanlar-diyarbakirda-sinema-vardih9670.html).
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2005 yılında bir filmden ötürü bir sinema şirketi ile Dilan Sineması arasında ciddi bir
anlaşmazlık meydana gelir. Daralmış piyasada ortaya çıkan bir anlaşmazlık domino etkisi gibi bir
başkasıyla da farklı bir husumeti gündeme getirebiliyordu. Bu sebepten hem yerli olsun hem de yabacı
olsun tüm filmlerin gösterimlerine dair Dilan Sineması artık ciddi bir dar boğaza düşmüştü.
Nihayetinde kuruluşundan itibaren varlık nedeni sinema olan bir kurumun içinde bulunduğu bu
keşmekeş
onu
radikal
kararları
almanın
arifesine
itiyordu
(İsimsiz,
2009),(
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/90176/B ir_doneme_taniklik_etmisti.html).
Başlarda haftada iki gün ve kapalı gişe gösterim gerçekleştiren Dilan Sineması,
dağıtımcılardan gelen kalitesiz filmler ve düzenin iyicene kendileri açısından içinden çıkılamaz hale
gelmesinden dolayı, 2010 yılının başında faaliyetlerini tamamen durdurmaya karar verdi. Kapanana dek
son birkaç yılında ekonomik açıdan hep büyük zararlar veren Dilan Sineması sahipleri bir yere kadar
dayanabilmişlerdi. Yaklaşık 60 sene boyunca Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıları kültürel açıdan zirvede
tutan bir güç tükenerek yeni düzene teslim bayrağı çekmek zorunda kalmıştı (Dilan vd,2006).
4 SONUÇ VE ÖNERİLER
Sinemayı Dilan ile tanıyan bir nesil ister izleyici olsun ister ucundan kenarından bu işletmede
görev alanlar olsun, onlar için düşler sahnesinin Diyarbakır’da ete kemiğe bürünmüş bir temsiliydi. Kimi
insanlar için eğlence merkezi kimi insanlar için okul, kimileri için hayatın yansıması olan Dilan
Sinemas, bugün geçmişin sinema tutkunluğunun prestijli zamanlarının tanıklığıyla kapalı halde
durmaktadır (Dilan vd,2006).

Şekil 2.Dilan Sineması’nın günümüzdeki durumu ( Şubat 2018).
Kentin sosyal ve kültürel gelişiminde uzun yıllar boyunca etkili olan Dilan Sineması’nın yeniden
kent hayatına kazandırılması toplumsal belleğinin yaşatılmasına olanak verecektir. Bu yapının gelecek
nesillere sağlıklı bir biçimde ulaşması ise ancak kapsamlı bir koruma ve restorasyon çalışmasıyla
mümkün olacaktır. Dilan Sineması’nın yapım yılı ve kullanılan yapı malzemelerinin ömrü
düşünüldüğünde restorasyon çalışmasının hayati önem taşıdığı fark edilmektedir. Sinemada çeşitli
sebeplerle yapısal bozulmalara maruz kalan bölümlere restorasyon teknikleri çerçevesinde gerekli
müdahaleler yapılmalıdır. Karma yapı (betonarme ve yığma ) grubunda olan Dilan Sineması’nın taşıyıcı
duvar ve kolonlarının uygun teknikler kullanılarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Yapıya sonradan
eklenen ve özgünlüğünü bozan cephedeki klima, tv antenleri, işletme tabelaları gibi elemanlar
kaldırılmalıdır. Restorasyon ilkeleri dışına çıkmadan yapının korunması ve yapıldığı dönemin
özelliklerini yansıtan bir kültür varlığı olarak yaşatılması Diyarbakır’ın sosyal ve kültürel yaşamının
önemli bir bölümünün belleklerden silinmesini engelleyecektir.

58 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Bu çalışma 2017 yılında başlayan ve devam etmekte olan, “Diyarbakır Sinemaları Koruma Sorunları ve
Dilan Sineması’nın Korunarak Yeniden Kullanımı için Öneriler” başlıklı DÜBAP araştırma projesinin
araştırmalarından bir bölümü oluşturmaktadır..
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ÖZET
Diyarbakır, Türkiye’nin güneydoğusunda, önemli yolların geçtiği bir kavşaktadır. Bu
bakımdan tarihin her döneminde var olmuştur. Geçmişi antik döneme dayanan Suriçi Bölgesi,
Diyarbakır’ın geleneksel kent alanını oluşturup, dünya kültür miras listesinde yer alan önemli
bir yerleşim merkezidir. Bu alanda yer alan geleneksel yığma yapılarda, inşa edildikleri dönem,
geçirdikleri onarım ve işlev ile ortaya çıkan birçok taşıyıcı sistem sorunları ve buna bağlı oluşan
hasarlar meydana gelmiştir. Bu yapıların bir kısmında güçlendirme çalışmalarının doğru
yapılmadığı, bir kısmında ise taşıyıcı sistem sorunlarına dokunulmadan tamamlayıcı koruma
müdahalelerinin yapıldığı, bu durumun yapısal sistemi zorlayarak farklı hasar türlerine yol
açtığı görülmüştür. Bu nedenledir ki, geleneksel yığma yapıların taşıyıcı sistem hasarlarının
mevcut durumlarıyla değerlendirilebilmesi, incelenen yapıların hasar kimliği ve düzeyinin
belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Diyarbakır Hamamlarının kullanım alanları kendi işlevlerine göre özel tasarım
gerektiren bir planlamayla oluşturulmuştur. Yıkanma eylemlerinin gerçekleştirildiği bu yapılar
diğer hamamlarda olduğu gibi, giriş (taşlık), soyunmalık (soğukluk), ılıklık, hela, sıcaklık,
eyvan, halvet, külhan, cehennemlik ve su depolarından oluşmaktadır. Hamamların büyük
çoğunluğu şahsi mülkiyet ya da bakımsızlık ve terk edilme nedenleriyle günümüzde özgün
işlevi ile kullanılmamaktadır. Restorasyon ve güçlendirme çalışması yapılmış Vahap Ağa
Hamamı dışında, Çardaklı Hamamı, Paşa Hamamı ve Kadı Hamamı restorasyonu devam
etmekte olan yapılardır. Melik Ahmet Paşa Hamamında, kullanıcı kaynaklı ve hatalı
restorasyon uygulaması yapılmış olup, yapım sistemi karkasa dönüştürülmüştür. Deva Hamamı
ise sahipleri tarafından terk edilmiş bakımsız, harap durumda ve etrafı ticari mekanlarla çevrili
durumda bir yapıdır.

Bu çalışmada, Diyarbakır’da günümüze ulaşan hamamlar arasında soğukluk-sıcaklık
bölümlerinin boyutları bakımından en büyüklerinden biri olan Deva Hamamı’nın taşıyıcı
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sistem sorunları gözlemsel ve aletsel olarak tespit edilerek bu sorunlara yönelik öneriler
sunulmuştur. Deva Hamamı’nda 2014- 2016 tarihleri arasında gözlemsel, Ağustos 2016 ile
Temmuz 2017 tarihleri arasında aylık periyotlarla 1 yıl (12 ay) boyunca aletsel tespitler
yapılarak buna bağlı olarak taşıyıcı sistem sorunları belirlenmiştir. Aletsel ölçümler sonucunda
teknik izlemelerle hasar değişimleri ve düzeyleri kayıt altına alınmış, elde edilen veriler çizelge
ve grafiklere dönüştürülmüştür. Yapının bir kültür varlığı olarak korunması ve yaşatılabilmesi
için güçlendirme önerileri geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Suriçi Bölgesi, Deva Hamamı, Taşıyıcı Sistem
Sorunu, Güçlendirme

The Observational And Instrumental Determination Of Load-Bearing
System Problems Of The Historical Diyarbakir Deva Baths And The
Development Of Reinforcement Suggestions
ABSTRACT
Diyarbakır, in southeastern Turkey, is at an intersection where important routes cross. In this regard, it
has existed in every period of recorded history. The Suriçi region, whose history dates back to ancient
periods, is an important settlement center on the world cultural heritage list, forming the traditional city
area of Diyarbakır. In the traditional masonry buildings of this area, many load-bearing system problems
that occurred due to the period of construction as well as their repair and functions of use have resulted
in damage. It has been observed that reinforcement works were not done correctly in some of these
buildings and complementary preservation interventions were made without addressing the load-bearing
system problems in others, which has led to different types of damage by forcing the structural system.
For this reason, it is very important to evaluate the damage on the load-bearing systems of traditional
masonry buildings in their current conditions in terms of determining the type and level of damage of
the buildings examined.
The areas of use within the Diyarbakır Baths were created with a plan requiring a special design
according to their functions. These constructions, in which bathing was carried out, was composed of
an entrance (stony), a dressing room (cold section), heating, a toilet, a hot area, an eyvan, private bathing
cubicles (halvet), a furnace, a hypocaust and water reservoirs. The majority of the baths were not used
for their original function due to personal property issues, a lack of care or abandonment. In addition,
Vahap Aga Baths has been restored and reinforcement work done; the restorations of Çardaklı Baths,
Paşa Baths and Kadı Baths are ongoing. In Melik Ahmet Paşa Baths, poor restoration work, inspired by
users, was carried out and the construction system was converted to a shell. The Deva Baths became a
neglected, ruined building, abandoned by its owners and surrounded by commercial spaces.
In this study, the problems of the load-bearing system of the Deva Baths, which is one of the
biggest baths in terms of dimensions of cold-heated sections among Diyarbakır’s existing baths, were
determined observationally and instrumentally, and suggestions to remedy these problems are presented.
In the Deva Baths, observations were made between 2014 and 2016, and monthly instrumental
determinations were made for 1 year (12 months) between August 2016 and July 2017 to determine the
load-bearing system problems. As a result of the instrumental measurements, the change and level of
damage caused were recorded through technical observations and the obtained data were converted into
charts and graphs. Reinforcement suggestions were then developed to preserve and sustain the
construction as a cultural asset.
Keywords: Diyarbakır, Suriçi Region, Deva Baths, Load-Bearing System Problem, Reinforcement
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1.DEVA HAMAMI’NIN KONUMU VE MIMARI ÖZELLIKLERI
Deva Hamamı Suriçi Bölgesi’nin güneybatı diliminde Gazi Caddesi üzerinde ticari aksta
yer almaktadır. Şahıs mülkiyetli olan hamamda yakın dönemde restorasyon ve onarım
çalışmaları yapılmamış bakımsız ve boş durumdadır (Şekil 1-2).

Şekil 1-2. Deva Hamamı’nın Suriçi Bölgesi’ndeki konumu ve mevcut durumu
Soğukluk, iki adet ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşan Deva Hamamı’nın Gazi
Caddesi üzerindeki batı cephesinden erkekler, kuzey yönünden ise kadınlar girişi olmak üzere
iki girişi bulunmaktadır. Ancak günümüzde batı yönündeki erkekler girişinin bulunduğu alan,
ticari mekan olarak kullanılmaktadır.
2. DEVA HAMAMI’NDA GÖZLEMSEL OLARAK TESPİT EDİLEN HASARLAR
Yapının uzun süre kullanılmaması ve bakımsızlık, hamam içinde kısmi taşıyıcı sistem
hasarlarına neden olmuştur. Soğukluk bölümü giriş aralığındaki döşemelerde çökme,
duvarlarda ise harç ve sıva kayıpları meydana gelmiş, iki katlı ahşap sekilerin büyük bölümü
yıkılmıştır. soğukluk bölümü duvarları ve kubbesi fenerdeki aydınlık pencerelerinde
doğramaların kalmayışından bu alanlardan su almıştır. Soğukluk bölümünün tüm duvarları ve
kubbesi çimento esaslı sıva ile kaplanmış olup, dış ortam nemi yüzünden bu sıvalar kısmi olarak
dökülmüştür. Ortada ise sonradan yapılan beton bir havuz yer almaktadır. 1.Ilıklık bölümündeki
döşeme çökmüş olup, hamam yapılarında bulunan “cehennemlik” bölümü ortaya çıkmıştır.
Keçelik ve ikinci ılıklık bölümlerindeki duvarların tümü sıva ile kaplanmıştır. Ilıklık
kısmındaki duvar ve üst örtüde nemlenme hasarları nedeniyle sıvalar kısmen dökülmüştür.
Ilıklık Bölümünden alçak bir geçişle sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Sıcaklık bölümü
yaklaşık 12.00 metre çapında tuğla malzemeden yapılmış kubbeyle geçilmiştir. Kubbede
belirgin bir strüktürel hasar bulunmamakla birlikte nem hasarları ve buna bağlı fil gözleri
çevresinde yosunlaşmalar meydana gelmiştir. Çimento esaslı sıva ile kaplanmış olan kubbedeki
sıvaların bir kısmı dökülmüştür. Sıcaklık bölümündeki eyvanlar ile halvet odalarının tüm duvar
ve kubbeleri sıva ve boya ile kapatılmıştır. Halvet kubbelerinin bir kısmı oda içlerine çökmüş
ve dış ortam koşullarına karşı bu alanlar savunmasız kalmıştır. Üst örtüdeki “fil gözlerinin”
bulunduğu alanlar kısmi yıkılarak etrafında neme bağlı bozulma ve bitki oluşumları meydana
gelmiş, toprak dolgu ve hafriyat zemin döşemesine dolmuştur.

62 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Şekil 3-4. Deva Hamamı sıcaklık bölümü eyvan, kubbe ve halvet odalarındaki hasarlar
3. DEVA HAMAMI’NDA ALETSEL ÖLÇÜMLERLE TESPİT EDİLEN HASARLAR
Deva Hamamı’nda gözlemsel tespitlerin yanında hasar düzeylerinin belirlenmesi
amacıyla, Ağustos 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında (12 ay) 1 yıl boyunca aletsel ölçümler
yapılarak hasar değişimleri izlenmiştir. Soğukluk ve sıcaklık bölümlerinde toplam üç ayrı
noktada malzemede çatlak değişimleri, yüzey düzgünlüğü, elektrotlar arası ses yayılma
süresi, ses yayılma hızı ve sıcaklık-nem değişimlerinin tespiti için aylık periyotlarla ölçümler
ultrasonik test cihazı yardımıyla yapılarak hasar değişimleri belirlenmiştir.
Deva Hamamında yapılan ölçümler sıvasız ve boyasız belirlenen üç ayrı noktadan
alınmıştır. Soğukluk duvarının kuzey duvarı (1), Sıcaklık bölümünün girişindeki batı duvarı (2)
ile sıcaklık bölümünün doğu duvarında (3) ölçümler aylık periyotlarla alınmıştır.
Malzemede Çatlak Değişimlerinde; elde edilen değer, referans değerinin üstünde
bulunmuştur. Ölçüm yapılan noktalarda değerlerin değişken çıkmasının mevcut çatlaktan
kaynaklandığı ve bu durumun genel yapı taşıyıcı sisteminde önemli bir hasar oluşturmadığı
görülmüştür.

1

Şekil 5. Deva Hamamında ölçüm alınan noktalar
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Şekil 6. Deva Hamamında ölçümlerin alındığı noktaların konumları
Malzemede Yüzey Düzgünlüğü Ölçümlerinde; sıcaklık ve soğukluk bölümleri başta
olmak üzere tüm duvar ve üst örtüsü beton sıva ve boya ile kapatıltıldığından yüzey düzgünlüğü
değerlendirmesi sıva ve boyaların dökülmüş olduğu noktalarda yapılmıştır. Hamamın boş ve
kullanılmaması nedeniyle duvar yüzeylerinde önemli kayıplar oluşmamıştır. Yüzey
düzgünlüğü değerleri, referans değeri olarak belirlenen 3m/s’nin altında çıkmasına rağmen
aylık ölçümler birbirine yakın elde edilmiştir.
Malzemede Elektrotlar Arasında Ses Yayılma Süresi Ölçümlerinde; değişimler
minumum mikron düzeyde gerçekleştiğinden taşıyıcı sistem ve malzemeler üzerinde hasar
oluşturacak düzeyde olmadığı görülmüştür. Ölçüm sonrası elde edilen değerler, önceden
belirlenmiş olan 26.3 µs’lik değerin yaklaşık 3 katı kadar olmuştur. Bu değerlerin yüksek
çıkması da ölçülen noktalarda hasarların olduğunu göstermektedir.
Malzemede Ses Yayılma Hız Ölçümlerinde; Eylül ve Ekim ayları değerlerinde düşüş
olmasına rağmen, Kasım 2016 ayından sonra birbirine yakın değerler bulunmuştur. Elde edilen
değerler referans değeri olarak belirlenen 5730 µs değerinin yaklaşık (1674 µs -1646 µs
aralığında) 1/3’ü kadar bulunmuştur. Malzemede çatlak hasarının bulunması ve yoğunluğunun
düşük olması nedeniyle elde edilen değerler referans değerinden düşük çıkmıştır.
Sıcaklık-Nem Değişim Ölçümlerde; Ağustos 2016-Mart 2017 ayları arasında sıcaklık
değerleri düşerken, nem oranlarında artış olmuştur. Mart 2017 ayında sıcaklık değerleri tekrar
yükselişe geçmiş, nem yüzdeleri düşüşe geçmiştir. 1 yıllık sıcaklık ve nem değişimlerinin, Deva
Hamamında herhangi bir olumsuz etki yaratmadığı ve hasar düzeyinde artış olmadığı
gözlemlenmiştir.
5. DEVA HAMAMI İÇİN GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
Yapının tahrip bölümleri göz önüne alınınca, kapsamlı bir müdahaleye kadar yağmur,
kar, rüzgar ve güneş gibi doğa etkenlerine karşı korumak amacıyla, özgünlüğü bozmayacak ve
geri dönülebilir malzemelerle bütününün koruyucu bir örtüyle örtülmesi yararlı
olacaktır.Yapının güncel rölöve ve hasar analizlerinin tespit edilmesinden sonra yapılacak
kapsamlı restitüsyon ve restorasyon projeleri ile birlikte güçlendirme projesi hazırlanmalıdır.
Bunun yanında yapının kamulaştırılarak, kültür envanterine katılımı korunması için önemli bir
adım olacaktır.
Hamamda yapılacak restorasyon ve güçlendirme müdahale uygulamalarının yerinde ve
doğru yapılmasını sağlamak amacıyla alanında uzman akademisyenlerin de bulunduğu bilim
kurulu oluşturulmalıdır.
Yapının zemin döşemesinin sokak ve cadde kotunun altında olması nedeniyle drenaj
problemi bulunmaktadır. Bu bakımdan yapı çevresinde meydana gelen kot değişimleri
yapılacak sokak ıslahı ve imar düzenlemelerinde tekrar değerlendirilmelidir. Hamam zemin ve
temel kotunun belirlenmesi amacıyla da GPR (Ground Penetrating Radar) cihazı yardımıyla
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yeraltı taraması yapılmalıdır. Bu taramalar hamamın bulunduğu çevreyi de içine alacak şekilde
genişletilmeli, varsa hasarlar tespit edilmelidir. Hamam zeminindeki çevresinde ilgili uzmanlar
tarafından belirlenecek ve zemin yapısının tespiti amacıyla açılacak gözlem çukurları ile temel
kotu, zemin yapısı ve yeraltı su seviyesi güçlendirme çalışmalarında önemli belirleyiciler
olacaktır.
Gözlem çukurları ve yüzeysel sondajlar yapılarak yeraltı su seviyesi ile zemin yapısı
belirlenmelidir. Yeraltı su seviyesinin tespiti sonrasında durumunda, bu suyun yapılacak
drenajlarla temel altlarına yapıya zarar vermeden yönlendirilmesi yapılmalıdır. Çevresel
drenajın uygun kotta ve boyutta yapılması ile yeraltı suyunun yapı çevresinden uzaklaştırılması
sağlanmalıdır. Hamamın soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve halvet odalarının duvarlarında dış ortam
koşullarının etkisiyle nemlenmeye bağlı oluşan hasarların giderilmesi için, taş yüzeyindeki
katmanlar temizlenerek yüzey kayıpları bulunan malzemelerde taş konservasyonu yapılmalı,
duvarların dayanımı arttırılmalıdır. Hamamın alt duvar bölümlerinde boşalma şeklinde yer alan
taş ve harç malzeme kayıpları aslına uygun malzeme, teknik ve işçilikle tamamlanırken
bağlayıcılık ve mukavemet lif katkı malzemeleriyle arttırılmalıdır. Deva Hamamı soğukluk
bölümündeki tuğla malzemeden yapılmış aydınlatma fener duvarlarındaki strüktürel çatlakların
zemindeki açıklıklara (pencere) bağlı kesit zayıflaması ya da dış müdahalelerin etkisiyle
meydana gelme olasılıkları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Fener bölgesindeki
hasarların giderilmesi amacıyla kısmi sökümler yapılarak aslına uygun malzeme ve teknikle
güçlendirilmelidir.

6. SONUÇ
Deva Hamamı Diyarbakır’ın sosyal ve kültürel yaşamını yansıtan önemli kültür
yapılarından biridir. Özel mülkiyet altında olan yapıda günümüze kadar restorasyon veya
korumaya yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 16 y.y da inşa edilen hamamın uzun süre
işlevine uygun kullanılmayıp boş ve terk edilmiş olmasına bağlı kısmende olsa taşıyıcı sistem
sorunları meydana gelmiştir. Ayrıca son dönemlerde dış müdahalelerin (define arama) etkisiyle
yapı taşıyıcı elemanlarında yapılan bilinçsiz ve düzensiz kazılar taşıyıcı system hasarlarını
arttırmıştır. İlgili kurumların vereceği destek ve katkıyla yapının özgün işlevinde kullanımının
sağlanması ya da yapı kimliğini bozmayacak uygun işlevle koruma altına alınması
sağlanmalıdır. Kentin tarihi ve kültürel değeri açısından önemli bir yere sahip Diyarbakır Deva
Hamamı için güçlendirme ve tamamlayıcı müdahale önerileri “Venedik Tüzüğü
Kriterleri”(1964) ve “Türkiye ICOMOS 2013” bildirgesinde alınan kararlar doğrultusunda
uygulanmalı ve kültürel mirasın korunması sağlanmalıdır. Bunun yanında şehrin hamam
kültürünün sürdürülebilirliği açısından yapının özgün işlevinde kullanımı değerli olacaktır.
Bu çalışma 2017 yılında tamamlanan “Geleneksel Yığma Yapılarda Taşıyıcı Sistem
Hasarları ve Nedenlerinin Tespiti ile Güçlendirme ve Tamamlayıcı Müdahale Önerileri;
Diyarbakır; Suriçi Örneği” Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılmış olan
Doktora Tezinden alınarak hazırlanmıştır.
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Restorasyon Çalışmalarında Araştırma Kazılarının Önemi: Tarihi
Diyarbakır Ulu Cami Hanefiler Bölümü
Doç.Dr. Fatma Meral HALİFEOĞLU*
Dicle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, mhalife@gmail.com
*Corresponding Author/ Sorumlu Yazar

ÖZET
Diyarbakır Ulu Cami, surların çevrelediği geleneksel kent alanının kuzeybatı diliminde,
Cami-i kebir Mahallesi’nde yer alan bir yapı topluluğudur. Kaynaklar, Kentin 639 da İslam
dünyasına girişiyle planı ve boyutu bilinmeyen Mar Toma Kilisesi’nden dönüştürülmüş
olduğunu belirtmektedir. Kentin 1085’te Selçukluların eline geçmesiyle, 1090’da iyi bir onarım
görmüştür. Daha sonraki geçen zaman sürecinde birçok medeniyet tarafından onarılarak
eklemelerin yapılmış olduğunu üzerindeki birçok yazıttan öğrenmekteyiz. Son olarak yıldırım
düşen kare gövdeli minaresi 1839, avludaki şadırvan da 1849 yılında yaptırılmıştır. Erken islam
Döneminin ünlü Şam Emeviye Cami'nin (benzerliklerden dolayı) Anadolu'ya yansıması olarak
yorumlanan Diyarbakır Ulu Camii, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir.
Dörtgene yakın geniş avlunun çevresinde güneyde; Hanifiler Bölümü, kuzeyde Şafiler
Bölümü, kuzey giriş aralığı, Mesudiye Medresesi güney revağı, geleneksel bir ev ve helalar,
doğuda; daha önce muvakkithane olduğu söylenen kütüphane, doğu girişi, batıda ise; batı
girişinin de yer aldığı batı revağı ile üstündeki Kur’an kursu dershaneleri bulunmaktadır.
Sekizgen, sivri piramidal külahlı, Osmanlı Döneminde yapılmış şadırvan ile birkaç basamakla
yükseltilmiş namazgâh ve havuz geniş avluda yer alan diğer birimlerdir. Avlunun kuzeyinde
Mesudiye Medresesi avlu revağı ile kuzey giriş aralığının önünde bir güneş saati de
bulunmaktadır.
Güney kanadının bütününü oluşturan Hanifiler Bölümü, içten 73.30x16.52m, dıştan
75.10x18.35m boyutlarındadır. Enine üç sahınlı olup, ortaya yakın kısımda 10.51x16.52m
boyutlarında bezemeli ahşap tavanlı dörtgen bölümle dikine doğru kesilmektedir. Bu alan
13.52m yüksekliğinde olup, ayaklara oturan beş kemer açıklığı ile doğu ve batı yönünde iki sıra
halinde uzanmaktadır. Sahınların üstü, kuzey – güney yönünde ahşap kırma bir çatıyla
örtülüdür. Dıştan 11.88m yüksekliğindeki orta alan planda olduğu gibi, kitlesel duruşta da yan
bölümlerden daha yüksek olup, avluya bakan yüzü üçgen bir alınla yükseltilmiştir. Yan sahınlar
da ahşap kırma bir çatıyla örtülüdür.
Diyarbakır Ulu Cami’de 2010 – 2017 yılları arasında tüm yapı bölümlerini kapsayan bir
restorasyon çalışması yapıldı. Çalışmanın önemli bir kısmını oluşturan Hanifiler Bölümünde
yapılacak müdahaleler projede belirtilmiş olmakla beraber, bilim kurulunun önerisiyle daha
fazla bilgi edilmek amacıyla bazı araştırmalar yapıldı. Birçok döneme ait farklı müdahalelerin
yer aldığı yapıda duvar, döşeme, dış çevre ve malzeme üzerine çalışıldı. Bunun yanında iç
alanda ve yapının doğu – güney yönünde kazılar yapıldı. Bu çalışmada, 2010 – 2017 yılları
arasında tamamlanan ‘Ulu Cami Yapı Topluluğu Restorasyon Çalışmasının’ bir bölümünü
oluşturan Hanifiler Bölümünde gerekli görülen araştırma kazıları ve bunun önemi ile
restorasyon sürecine katkıları anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Ulu Cami, Araştırma Kazısı, Restorasyon
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The Importance of Research Excavations in Restoration Works: The
Hanafi Section of the Historical Diyarbakır Grand Mosque
ABSTRACT
The Diyarbakır Grand Mosque is a building complex located in the Cami-i Kebir neighborhood,
in the north-western part of the traditional city area surrounded by the city walls. Sources
indicate that the city was transformed from the Mar Toma Church, whose plans and dimensions
were unknown, on its introduction to the Islamic world in 639. The city was well repaired in
1090 after being conquered by the Seljuks in 1085. Later, it was learnt from the many
inscriptions written on it that it was repaired by many civilizations and added on to. Lastly, its
lightning square body minaret was built in 1839, and the fountain in the courtyard was built in
1849. The Diyarbakır Grand Mosque which is seen as a reflection in Anatolia of the famous
Umayyad Mosque in Damascus from the Early Islamic Period due to its similarities, is accepted
as the 5th Temple Mount of the Islamic world.
In this vicinity there is a wide near-quadrangle courtyard. To the south is the Hanafi
section; the Shafii Section and the north entrance area are to the north; the Mesudiye Madrasa
south portico and a traditional house and toilets are in the east as well as the library – said to be
previously a muvakkithane (an area for the person that is responsible for determining the time
for adhan) – along with the east entrance; in the west there is a portico where the west entrance
is located and the Koran course schoolhouses sit above it. Other structures in the wide courtyard
are the octagonal, pointed cone-shaped fountain built in the Ottoman period, a prayer area raised
up a few steps, and a pool. In the north of the courtyard, there is a sundial in front of the
Mesudiye Madrasa courtyard portico and north entrance area.
The Hanafi section, constituting the whole of the southern wing, has internal dimensions
of 73.30 × 16.52 m and external dimensions of 75.10 × 18.35 m. It has three transverse arches
and is carved with ornamental wood ceiling rectangular sections of 10.51 × 16.52 m near the
middle part in the vertical direction. This area is 13.52 m high and extends in two rows in east
and west directions with five belt openings sitting on feet. The upper part of the arches is
covered with a wooden roof in the north – south direction. The central area, which is externally
11.88 m high as in the plan, is much higher than the side sections and the area facing the
courtyard was raised with a triangular front. The side arches are also covered with a wooden
roof.
Restoration work was carried out in the Diyarbakır Grand Mosque between 2010 and
2017 covering all the building sections. Although the interventions to be made in the Hanafi
section that constitute a significant part of the work were mentioned in the project, some other
research was done under the proposals of the scientific committee to obtain more information.
The walls, floors, exterior environment and materials were studied in the building, including
different interventions belonging to many periods. In addition, the inner area and the building
in the east–south direction were excavated. In this study, the necessary research excavations in
the Hanafi section constituting part of the “Grand Mosque Building Society Restoration
Work”, which was completed between 2010 and 2017, and its contributions to the restoration
process will be explained.
Keywords: Diyarbakır, Grand Mosque, research excavation, restoration
1.DİYARBAKIR ULU CAMİ’NİN GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ
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Diyarbakır Ulu Cami, surların çevrelediği geleneksel kent alanının kuzeybatı diliminde,
Cami-i kebir Mahallesi’nde yer alan bir yapı topluluğudur. Kaynaklar, Kentin 639 da İslam
dünyasına girişiyle planı ve boyutu bilinmeyen Mar Toma Kilisesi’nden dönüştürülmüş
olduğunu belirtmektedir. Kentin 1085’te Selçukluların eline geçmesiyle, 1090’da iyi bir onarım
görmüştür. Daha sonraki geçen zaman sürecinde birçok medeniyet tarafından onarılarak
eklemelerin yapılmış olduğunu üzerindeki birçok yazıttan öğrenmekteyiz (Tuncer,1996).
Dörtgene yakın geniş avlunun çevresinde güneyde; Hanefiler Bölümü, kuzeyde Şafiler
Bölümü, kuzey giriş aralığı, Mesudiye Medresesi güney revağı, geleneksel bir ev ve helalar,
doğuda; daha önce muvakkithane olduğu söylenen kütüphane, doğu girişi, batıda ise; batı
girişinin de yer aldığı batı revağı ile üstündeki Kur’an kursu dershaneleri bulunmaktadır.
Sekizgen, sivri piramidal külahlı, Osmanlı Döneminde yapılmış şadırvan ile birkaç basamakla
yükseltilmiş namazgâh ve havuz geniş avluda yer alan diğer birimlerdir. Avlunun kuzeyinde
Mesudiye Medresesi avlu revağı ile kuzey giriş aralığının önünde bir güneş saati de
bulunmaktadır.
2.HANEFİLER
BÖLÜMÜNÜN
RESTORASYON
SÜRECİNDE
YAPILAN
ARAŞTIRMA KAZILARI
Hanefiler Bölümü’nün restorasyon çalışması, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün
Mayıs 2010 yılında başlattığı ‘Ulu Cami Yapı Topluluğu Restorasyon Çalışmasının’
içerisinde bir bölümü oluşturmaktadır. Farklı disiplinlerdeki öğretim üyelerinden oluşan bilim
kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün teknik personelleri ve yüklenici firmanın çalışma ekibi
ile birlikte yürütülen restorasyon çalışması 2010 yılında başlamış, 2017 yılında tamamlanmıştır.
Hanefiler Bölümü de bu zaman dilimi içerisinde restore edilerek, 2015 yılında ibadete
açılmıştır.
Yapılacak müdahaleler projede belirtilmiş olmakla beraber, bilim kurulunun önerisiyle
daha fazla bilgi edilmek amacıyla bazı araştırmalar yapıldı. Birçok döneme ait farklı
müdahalelerin yer aldığı yapıda duvar, döşeme, dış çevre ve malzeme üzerine çalışıldı. Bunun
yanında iç alanda ve yapının doğu – güney yönünde araştırma kazıları yapıldı.
2.1.İç mekan kazıları
Mevcut bazalt döşemenin çimento harçlı derzleri ve taş kesim biçimine bakınca, bunun
yakın zamanda yapıldığı düşünüldüğünden, döşemede araştırma ve temizlik çalışması
yapılmasına karar verildi. Bu bakımdan daha önceki zemin katmanları ve duvar yüzeylerinde
görülen aksların mekânsal bir ayırım olarak zeminde de devam edip etmediğini görmek
amacıyla gözlem çukurları açılmasına karar verildi. Bilim kurulu tarafından belirlenen dört
noktada 4-6 m2 yi geçmeyecek açmalar yapıldı.
1 nolu gözlem çukuru; minarenin kuzey dış yüzü Hanifiler güney duvarının bir kısmını
oluşturduğundan bu alan önünde yapısal katman araştırmak amacıyla belirlendi. 2.20x1.75m
boyutlarında ve 1.03m derinlikte açılan çukurda 0.18x0.17m boyutlarındaki tuğlalarla döşeli
zemin, bu alanda belirlenebilen en alt katmanı oluşturdu. 0.43x0.44m ve 0.34x0.45m
boyutlarındaki kalker döşeme, üstte ikinci elde edilen döşeme katmanı oldu. İki döşeme
katmanı örgü biçimi ve aks düzeninde paralellik göstermemektedir.
2 nolu gözlem çukuru; Yapının en batı yönünde duvar dibinde orta sahında açıldı.
Yapının bu bölümünde farklı dönem müdahaleleri bulunduğundan, zemini üzerine de bilgi
edinilmeye çalışıldı. Yaklaşık 5m2 ve 0.80m derinlikte açılan çukurda düzensiz kalker
döşemeye ulaşıldı. 1 nolu çukurda ortaya çıkan tuğla zemin bu çukurda bulunamadı. Ancak
kalker malzeme 1 nolu çukurdaki ile uyumlu ve aynı kotta yer almaktaydı. Malzemenin
gevrekliğinden dolayı bütünselliğini kaybetmiş, ezilmenin etkisiyle çok sayıda parçaya
bölünmüştü.
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Şekil 1-2. 1 ve 2 nolu gözlem çukurları
3 nolu gözlem çukuru; yapının doğu bölümünde, güney duvarın hemen dibinde üçüncü
sahın kemer ayağının karşısında açıldı. Yaklaşık 5.10 m2 ve 1.20m derinlikte açılan çukurda
düzenli kalker döşemeye ulaşıldı. 1 nolu çukurda ortaya çıkan tuğla zemin bu çukurda da
bulunamadı. Kalker döşemenin altı toprak dolguydu.
4 nolu gözlem çukuru; yapının güneydoğu köşesinde, ilk sahın kemerinin karşısında
açıldı. Hedef, Hanefiler bölümünün batı köşesi gibi doğu köşesindeki yapısal katman üzerine
de bilgi edinmekti. Yaklaşık 3.25x 2.32m boyutlarında ve 1.51m derinlikte açılan alanın 1 nolu
çukurda yer alan tuğla döşeme burada da tespit edildi. Daha sonraki bir dönemde üzerine
eklenmiş iki bazalt taş örgülü aks duvarı yer almaktaydı. Bunun yanında ağaç kökleri
bulunmaktaydı.

Şekil 3 -4. 3 ve 4 nolu gözlem çukurları

Dış mekan kazıları
Hanefiler Bölümünün iç alanda güney ve doğu duvarı dış etkenlerden kaynaklı sürekli
nem almaktaydı. Her iki yüzeyin alt kısmından başlayıp orta bölümlere kadar çıkabilen devamlı
nemli bir görüntü ve bunun etkisiyle de yayılan koku bulunmaktaydı. Yapısal etkisinin yanında
mekânsal konforu da olumsuz yönde etkileyen bu durum, uzun güney duvarına paralel ilk
sahında daha etkili olmaktaydı.
Restorasyon çalışmalarında her iki duvarın iç alanında yapılan yüzey temizliği ile özgün
taş doku ortaya çıkarılıp, çimento esaslı derzler ve nemin etkisiyle oluşan patina temizlendi.
Duvar iç yüzeylerinde oluşan nemin nedenlerini araştırmak ve sorunlara gerekli çözümü
üretmek amacıyla, güney ve doğu duvarının dış yüzünde kazı yapma kararı verildi. Duvar
dibinden 1m.kadar genişlikte ve iç mekan döşeme seviyesinin altına inecek derilikte olması
planlanan kazı ile iç alanda nem ve kokuya neden olan etmenler öğrenilerek, gerekli koruyucu
detayların üretilmesi hedeflenmekteydi. Bunun yanında çıkacak bulgular doğrultusunda duvar
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dibinde oluşturulacak üstü ızgaralı boşluklarla bu alanın sürekli hava alması sağlanarak daima
kuru tutulabileceği öngörülmekteydi.
27.08.2012 tarihinde Hanifiler Bölümü güney cephesi duvar dibinde yapıyı tehdit eden
nem sorununu araştırmak için kazı çalışmasına başlandı. Yaklaşık 50 m uzunluğunda, 2.40 m
derinliğinde duvara bitişik durumda yakın zamanda yalıtım amaçlı yapılmış biriket bir duvar
açığa çıkarıldı. Yapıyı zeminden gelen nemden korumak amacıyla yapıldığı anlaşılan duvarın
bunun için yeterli olmadığı, iç alanda sorunun devam edişinden anlaşılmaktaydı. Duvarla aynı
zamanda yapıldığı düşünülen künkler ile bir rögara da ulaşıldı. 2,70 metre derinlikten sonra
beton zemin tespit edilerek, bunun yaklaşık 1m daha derin kısmında toprak zemine ulaşıldı.
Briket duvarın altında ise özgün cami duvarına ulaşıldı. Yapıyı çarşı ile sınırlayan duvar dibine
doğu kazı genişletildiğinde ise, pencere açıklıklarını anımsatan bir duvar bulundu. Kazı,
Hanifiler Bölümünün güney ve doğu yönünde bu derilikte devam ettirilince, batı yönde
minareyi destekleyen bir duvar ile güney cephe duvarını destekleyen dokuz adet payanda ortaya
çıkarıldı.
Doğu yönde yapılan eklenti betonarme merdiven, tuvalet ve diğer birimler sökülüp, alan
temizliği yapıldıktan sonra kazıya devam edildi. Çeşitli dönemlere ait döşeme izleri, sütun
kaideleri ve güneydoğu köşede düzgün kesme bazalt taşında yapılan duvar kalıntısı ortaya
çıkarıldı. İlerleyen günlerde bu alanda başlatılan kazıda duvar dibinde iç mekan kot seviyesinin
altına inilince opus sektile tabanına ulaşıldı. Bu durumda kazı alanı, daha fazla bilgi
edinebilmek amacıyla parsel sınırları doğrultusunda büyütüldü.

Şekil 5-6. Güney avlu kazısı ile doğuda açığa çıkarılan opus sektile döşeme
3.HANİFİLER BÖLÜMÜ RESTORASYON ÇALIŞMASINDA YAPILAN KAZILARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE KORUNMASI
Ulu Cami’nin bütününde yapılan tüm müdahalelerin amacı, yapının korunarak özgün
dokusunu tehdit eden etkenlerden uzaklaşmasını sağlamak, doğru ve bilimsel ilkeler
doğrultusunda yapılacak restorasyon çalışması ile gelecek kuşaklara aktarılabilmesini
sağlamaktır. Bu kapsamda yapılan kazıların hedefi, yapı üzerinde daha ayrıntılı bilgi edinerek,
dönemsel müdahaleleri ve özgün değerleri koruyacak uygulama kararları alabilmektir. Bu
bakımdan yapılan çalışmalar bir araştırma ve gözlem kazısı olup, arkeolojik hedeften uzaktır.
Yaklaşık 1500 m2lik bir iç alana sahip Hanefiler bölümünde mevcut bazalt döşeme 1970
yılında yapılmış bir uygulama olduğundan, bunun hemen altında özgün bir dokunun yer alıp
almadığı, yer aldığı taktirde bunun korunup korunamayacağı düşüncesiyle gözlem çukurları
açıldı. Yapının boyutu göz önüne alındığında tek noktada bu bilgiye ulaşmanın mümkün
olamayacağı kanaatinden dört farklı yer belirlendi. (1) ve (4) nolu gözlem çukurunda tuğla ve
sonraki bir dönem olarak kalker, (2) ve (3) nolu çukurda ise sadece kalker taşına ulaşıldı. Ancak
günümüz bazalt döşemeyle kalker taşı arasındaki yüksekliğin olabilecek başka bir malzemenin
son uygulamada sökülmesinden veya Prof.Dr.Metin Ahunbay’ın 1970’de Ulu Cami’de döşeme
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altından geçtiğini belirttiği sıcak su kanalının1 sökülme yada kırılmasıyla oluştuğu
düşünülmektedir.
Dış alanda güney duvarı dibinde nem sorununu araştırmak ve yapısal sorunu çözebilmek
amacıyla başlatılan kazı çalışması, elde edilen bulguların genişlemesi ve farklılaşması
nedeniyle avlu boyutunu kapsayacak şekilde büyüdü. Bu alanda da ilk hedef yapıya yönelik
araştırma ve bilgi edinmekti. İç mekanda sürekli oluşan nemin nedenini öğrenerek yapıyı
bundan koruyacak tedbirler alabilmekle başlanan çalışma yaklaşık 500 m2 alana ulaştı.
3.1.Kazı alanlarında koruma çalışması
İç alanda açılan dört gözlem çukuru için gerekli belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra,
bilim kurulu, Vakıflar Müdürlüğü teknik elemanları ile yüklenici firma çalışma ekibi (1) nolu
çukurun korunmasına, diğerlerinin ise kapatılmasına karar verdi. Tuğla ve kalker döşemenin
daha düzenli yer aldığı bu çukur, rölövesi alındıktan sonra, araştırmacılar ve gelecekte
yapılabilecek restorasyon çalışmaları için bilgi kaynağı olması amacıyla 36 mm temperli +4mm
lamine cam kapaklarla kapatıldı. Bu doğrultuda hazırlanan proje, Ulu Cami restorasyon
çalışmasını yürüten bilim kurulu ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
onaylandıktan sonra uygulandı. Diğer üç gözlem çukuru sökülen bazalt döşeme taşlarının
kullanımıyla kapatıldı.
Dış alan kazılarında da gerekli müdahale ve konservasyon işlemleri yapıldıktan sonra,
güney ve doğu kazı alanı dış etkenlere karşı korumaya alındı. Güneyde avlu duvarının hemen
dibindeki kalıntıların üstü iç alana eğimli ahşap bir çatıyla örtüldü. Doğu alanında da öncelikle
avlu dış duvarı dayanaksız kaldığından bazalt bir duvarla güçlendirme çalışması yapıldı. Daha
sonra hazırlanan proje doğrultusunda çelik kiriş ve mesnetler yerleştirilerek kazı alanı üstü
örtülü güvenli bir alana dönüştürüldü. Kazı alanında elde edilen taş duvar, sütun, döşeme ve
opus sektile alanında bilim kurulu ve Müze Müdürlüğü’nden görevli arkeoloğun
yönlendirmesiyle koruma ve konservasyon çalışmaları yapıldı.
4.SONUÇ OLARAK
Tarihi yapılarda restorasyon çalışması gizemli ve çoğu kez önceden yapılan planlamanın
dışında yön bulan koruma uygulamalarıdır. Farklı dönem katmanlarının yanında yapılan
uyumlu ve uyumsuz müdahaleler, tarihi yapılarda birçok özgün bilginin varlığını gizlemekledir.
Bunun yanında bilimsel ilkelerden uzak, alanında yetersiz ekip kararlarıyla yapılan
çalışmalarda da çoğu kez yapıya ait çok özel bilgiler yok edilmekte yada tanımsızlaştırılarak
tahrip edilmektedir. Bu durum, restorasyon biliminin hassasiyeti kadar özel bir uzmanlık alanı
olduğunu ve uzun bir çalışma süreci gerektirdiğini göstermektedir. Rölöve çizimleriyle
başlayan proje çalışmaları gereken araştırma, inceleme, gözlem, malzeme analizi ile dönemsel
ve bölgesel ortak özellik gösteren yapıların karşılaştırmalı çalışmalarıyla varılan somut
sonuçlarla tamamlanabilmektedir. Uygulama çalışmalarında temizlik sonucu ulaşılan bir bilgi
yada yapısal bir sorunun nedeni için yapılan kazı, ilk düşünce yada proje doğrultusundan
uzaklaşarak tüm ekibi yeni bir arayışa yöneltebilmektedir.
Ulu Cami Hanifiler Bölümü’nün güney duvarının dış yüzünde nem sorununu araştırmak
ve çözüm üretmek için başlatılan küçük bir kazı, yapının yaklaşık…. M2 lik koruma altına
alınmış arkeolojik bir sergi alanıyla sonuçlanmıştır. Elde edilen bulguların değerliliği, yapıya
yönelik daha fazla bilgi edinme çabası, bu restorasyon çalışmasına yeni bir boyut
kazandırmıştır. Sonuç olarak, tarihi yapıların restorasyon çalışmalarında zaman zaman
gereksinim duyulan araştırma kazıları, doğru, somut ve bilimsel sonuçlara dayanan proje ve
müdahale kararlarını almaya yardımcı olmaktadır.
Sayın Prof.Dr.Metin Ahunbay, 1970 yılında Diyarbakır’a geldiğinde Ulu Cami’yi ziyaret ettiğini ve bu
esnada Hanifiler Bölümünde döşeme altından geçen su kanallarının tahrip edildiğini gördüğünü söyleyerek
fotoğraf çektiğini belirtmişti (2013, Diyarbakır)
1
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ÖZET
Yeşil gübreleme toprağın organik maddesini artırma ve bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin
maddesini karşılamak amacıyla ana bitkiden önce ekim nöbetine alınan baklagil bitkisidir. Bu yöntemde
asıl amaç; arazinin boş bırakılmaması ve toprağın biyolojik ve mikrobiyolojik aktivitesini artırmaktır.
Bu amaçla bu çalışma 2016 ve 2017 yıllarında Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu
Organik Tarım deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada yeşil gübre olarak kışlık bakla ekimi
Kasım ayında yapılmış, bitki Nisan ayında çiçeklenme aşamasına geldiğinde toprağa karıştırılmıştır.
Baklalar toprakta çürüdükten sonra organik pamuk ekimi için toprağa organik gübre karışımları
karıştırılmıştır. Denemede Biofarm, Solucan, Biofarm+Solucan gübreleri ve kontrol parseli şeklinde
yürütülmüştür. Deneme alanında ST-468 ve BA-119 pamuk çeşitleri organik tarım kurallarına göre
tarımı yapılmıştır. Pamuk yetişme dönemi boyunca, hasat döneminde ve hasat sonrasında bitkideki
çeşitli fizyolojik gelişmeler, verim ve verim parametreleri incelenmiştir. Bu çalışma organik pamuk
tarımında uygulanan organik gübrelerin koza sayısına(adet/bitki) etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. İki yıllık koza sayısı ortalamalarına göre sonuçlara bakıldığında, çeşitlere göre ortalama
koza sayısının (adet/bitki) ST-468 çeşidinde 18.50 adet/bitki (Kontrol) ve 32.60 adet/bitki
(Biofarm+Solucan gübresi) arasında değiştiği görülmüştür. BA-119 çeşidinde 24.90 adet/bitki (Kontrol)
ve 36.98 adet/bitki (Biofarm+Solucan gübresi) arasında değiştiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Gübre, organik gübre, Organik Pamuk, koza sayısı
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The Effects of Green manure Applications on the Number of bolls in
Organic Cotton (Gosspium hirsutum L.)
ABSTRACT
Green fertilization is a leguminous plant taken to the plantation before the main plant in order to
increase the organic matter of the soil and to meet the plant nutrients needed by the plant. In this method
main purpose, to increase the biological and microbiological activity of the soil besides not leaving the
land empty. For this purpose, this study was carried out in 2016 and 2017 at Harran University Akçakale
Vocational High School Organic Farming Experiment Area. In the study, winter bean were sown in
november as green manure. when the plant reached the stage of flowering in april, it was mixed with
soil. Winter bean's after rotting in the soil, other organic fertilizers were applied in the experiment were
mixed with soil in their own parcels. The trial were creat Biofarm manure, vermicompost, Biofarm +
vermicompost manure and control parcels. At the trial, ST-468 and BA-119 cotton varieties were grown
according to organic farming rules. Various physiological developments, yield and yield parameters of
the plant during cotton growing, harvesting and after harvesting were examined. This study was carried
out to determine the effect of organic manures applications on organic cotton cultivation on the number
of bolls per plant. According to the two years yield averages, at ST-468 variety, number of bolls per
plant changed from to 18.50 per plant (control), to 32.60 per plant (Biofarm + vermicompost manure
applications), also BA-119 variety, bolls number per plant changed from 24.90 per plant (control) to
36.98 per plant (Biofarm + vermicompost manure) were determined.
Keywords: Green manure, organic manure, organic cotton, bolls number (per plant).

1 GİRİŞ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi topraklarının genelinde olduğu gibi Harran Ovası topraklarında da
organik madde oranı düşüktür. Organik maddenin bitki besleme ve toprağın su tutma kapasitesi, agregat
oluşumu, strüktür ile tekstürü için olan önemi bilinmektedir. Yapılan tesviye çalışmalarıyla yüzeydeki
verimli toprak kazılmakta ve çukur yerlere doldurulmaktadır. Bu da organik madde ve dolayısıyla
verimli toprak tabakasının aleyhinde olmaktadır. Harran Ovası’nda şu ana kadar 6400 ha sahanın
tesviyesi bitirilmiş olduğu dikkate alınırsa bu alanda bir çalışmanın yapılması gerektiği ortaya
çıkmaktadır (GAPPM,2004).
Toprağı organik maddece zenginleşmesi ancak organik yapılı gübrelerin kullanılması ile
mümkündür. Organik yapılı gübreler; ahır gübresi, kompost ve yeşil gübrelerdir. Ancak, ilk iki
maddenin kullanımı ve teminindeki zorluklar, toprak organik maddesinin artırılmasında yeşil
gübrelemenin, farklı tarım sistemlerine daha kolay adapte edilerek uygulanabilir olmasını ortaya
çıkarmaktadır.
Toprakların verimlilik derecelerinin ve topraktaki bitki besin maddelerinin korunmasında en etkili
yollardan bir tanesi toprağı organik madde ve azotça zenginleştiren yeşil gübrelerin üretime alınmasıdır.
Organik maddece zengin bir toprak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden sağlıklı ve verimlidir. Ayrıca
toprağın organik maddece zenginleşmesi, o toprakta yetiştirilecek ürünün nitelik ve nicelik yönünden
zenginleşmesi anlamına gelmektedir. Bu önlemlerden bir tanesi de yeşil gübreleme (baklagil bitkileri)
ile toprağın iyileştirilmesi çalışmasıdır.
Baklagil bitkilerinin yeşil gübre amacıyla ara ürün olarak yetiştirilmesi sonucunda, toprağın C/N
oranını düşürdüğü, toprak işlemeyi kolaylaştırdığı, derinlere gidebilen kökleri yardımı ile toprağın alt
katmanlarında mono kültür nedeniyle oluşan sertliği ve yabancı ot yoğunluğunu azalttığını, bu
etkilerden dolayı da özellikle ağır bünyeli topraklarda bu tip uygulamaların mutlaka yapılması
önerilmektedir (Kahnt, 1983).
Bitki parçacıkları ve hayvan artıklarının parçalanması ve çürümesi sonucu meydana gelen organik
maddeler bitkiler için gerekli olan belli bazı bitki besin maddelerini içerirler. Yüksek verim için toprağın
kimyasal gübrelerle gübrelenmesi her zaman yeterli değildir. Toprakların yarayışlı hale gelebilmeleri
için organik maddelerle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz toprakları ve özelliklede Orta
Anadolu bölgesi toprakları organik madde yönünden oldukça fakir topraklardır. Organik madde
kapsamlarının %1,7 (Anonim 1980) düzeyinde olduğu ifade edilmektedir.
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Pamuk bitkisi tekstil sanayisi, yağ sanayisi ve diğer sektörlerin önemli bir hammaddesi
konumundadır. Pamuk bitkisinden iyi ürün elde etmek için toprağın azotça ve organik maddece zengin
olması gerekir. Bu amaçla çalışmamızda pamuk tarımından önce iki yıl boyunca bakla ekilmiştir. Burda
temel amaç, fizyolojik devrede yüksek oranda azot, organik madde ihtiyacı olan pamuk bitkisine zengin
bir toprak hazırlığı yapmaktır. Ayrıca bu çalışmamızda amaç, ilerde bu konuda çalışma yapacak
araştırmacılara bilimsel yönden yardımcı olmak ve yol göstermektir.
2.MATERYAL VE METOT
Bu çalışma, 2016 ve 2017 yıllarında, Harran Ovası organik tarım koşullarında, Yeşil Gübre
Baklanın (Vicia faba L.) Organik Yetiştirilen Pamukta(Gossypium hirsutum L.) Azot Döngüsünün
Verim ve Verim Unsurlarına etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Pamuk ekiminde organik
çiftlik gübresi (2000 kg/ha), solucan gübresi (1500 kg/ha) ve bunların karışımları uygulanmıştır.
Çalışmada; May tohumculuk firmasından temin edilen Stonoville 468 (ST 468) ve Progen tohumculuk
firmasından temin edilen BA 119 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitleri bitki materyali olarak
kullanılmıştır. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre iki faktörlü ve 3
tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Deneme parsel uzunlukları 12 metre, parsel genişlikleri 2.8 metre ve
parseller arasında 3 metre boşluk olacak şekilde planlanmıştır. Ekim zamanları 2016 yılında 29 Nisan
ve 2017 yılında 28 Nisan tarihlerinde yapılmış olup, ana parselleri çeşitler, alt parselleri organik gübreler
oluşturmuştur. Gübre uygulamaları; Biofarm (katı çiftlik gübresi), Solucan gübresi, Biofarm gübresi +
Solucan gübresi ve Kontrol parselleri şeklindedir. Denemede kullandığımız gübrelerin içeriklerine
baktığımızda Biofarm gübresi; Büyükbaş hayvan gübresi ve bitkisel protein kaynaklarının
fermantasyonu yöntemiyle üretilmiştir. Toprağın fiziksel yapısını düzelten, toprağı bitki besin maddeleri
ve humusça zenginleştiren bir gübredir. Biofarm gübresinin içeriğine baktığımızda, organik madde oranı
%50, toplam azot (N) %2, Organik Azot (N) %1.6, toplam fosfor P₂O₅ %2, suda çözünür potasyum
K₂O %2, maksimum nem %20, C/N 9-12, pH aralığı 7-8 dolaylarındadır (Anonim, 2018b).
Denemede ST-468 ve BA-119 pamuk çeşitleri kullanılmıştır. ST-468 çeşidi, Adaptasyon
kabiliyeti ve verim potansiyeli yüksek, orta erkenci bir çeşittir. Yaprakları çok tüylü olup, emicilere
karşı (Thrips ve Empoasca) dayanıklıdır. Çırçır randımanı % 42-43 dolaylarındadır. BA-119 çeşidi ise
erkenci çeşit olup, orta boylu, bölgeye adapte olmuş, makineli hasada uygun verimli bir çeşittir. Pamuk
yetişme süresinin sonunda, iki çeşit için farklı organik gübrelerle tesis edilen parsellerin iki başından
1’er metre atılmış ve ortadaki iki sıra (toplam 14 m²) hasat alanı olarak belirlenmiştir. Hasat, 2016
yılında, 30.09.2016 ve 14.10.2016 tarihlerinde; 2017 yılında, 22.09.2017 ve 05.10.2017 tarihlerinde iki
kez elle hasat edilmiştir. Elde edilen değerler doğrultusunda incelenen özellikler, JUMP istatistik paket
programı ile varyans analizleri yapılmış, önemlilik seviyeleri LSD testine göre gruplandırılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA:
Tablo 1’den ST-468 çeşidinde uygulanan gübrelere göre en yüksek koza sayısının (adet/bitki)
Biofarm+Solucan gübresi uygulamasından (32.60 adet/bitki) elde edildiği ve BA-119 çeşidinde en
yüksek koza sayısının (adet/bitki) Biofarm gübresi+Solucan gübresi uygulamasından (36.98 adet/bitki)
elde edildiği görülmüştür. Sadece çeşitler arasındaki farklılığa bakıldığında en yüksek koza sayısının
34.41 adet/bitki ile BA-119 çeşidinden elde edildiği görülmüştür. Uygulanan Yeşil gübre+ Organik
gübre uygulamasına göre en yüksek koza sayısının 35.10 adet/bitki ile solucan gübresi uygulamasından
elde edildiği görülmüştür. Bulgularımız, Yeşil gübre bitkisi olarak baklagil bitkilerinden yonca, üçgül
ve soya fasulyesinin en uygun olduğunu ve yeşil gübre bitkilerinin toprağı organik madde ve azotun
yanında fosfor ve potasyumda sağladıklarını ve verimi artırdıklarını belirten Aygün ve Acar’ın (2004)
bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız Yeşil gübre fiğin uygulanmasının normal kompost
uygulamasına göre koza sayısında olumlu anlamda etki etmediğini belirten Polat ve Almaca’nın (2006)
bulguları ile uyum içinde değildir. Bulgularımız yeşil gübrelemenin toprak verimliliği artışı ve toprak
erozyonunun önlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Özyazıcı ve Manga’nın (2000) bulguları ile
uyum içindedir. Bulgularımız yeşil gübrelemenin; toprağa organik madde ve azot sağladığını, toprağın
fiziksel ve kimyasal yapılarının düzelmesine yardımcı olduğunu, toprakta humus birikimi sağladığını,
mikrobiyal faaliyetleri artırarak toprağın biyolojik özelliklerinin düzelmesine yardımcı olduğunu,
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organik maddenin ayrışmasını ve humusun parçalanmasını hızlandırdığını, topraktaki hava ve su
sirkülasyonunu düzenlediğini, besin maddelerini toprağın üst katmanlarına taşıdığını belirten Yetgin’nin
(2010) bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız, yeşil gübrelemenin toprağın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerine önemli etkisini olduğunu ve organik atığın önemli bir işlev gördüğünü belirten
Tejada ve ark.(2008); Rogers ve Riddens’ın (1957) bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız, farklı
bölgelerde uygun bitkilerle ve uygun zamanda yapılan bir yeşil gübreleme ile toprak verimliliğinde
süreklilik sağlanması yanında, kaliteli ve yüksek verim almanın mümkün olabildiğini belirten
Karakurt’un (2009) bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız, Eylül ayında ekilen fiğ bitkisinin
çiçeklenme döneminde toprağa karışması diğer uygulamalara göre koza sayısında (adet/bitki) önemli
verim artışı sağladığını belirten Aygün’ün (2001) bulguları ile uyum içerisindedir. Yine bulgularımız,
varyantlar arasında istatistiki anlamda bir fark görülmediğini, ancak bitkide koza sayısının her

üç yılda da yeşil ota nazaran yeşil gübreden sonra ekilen parsellerde daha yüksek olduğunu, ara
ürünlerin de sürekli pamuk sistemine oranla da daha fazla koza sayısı sağladıklarını belirten
Kılıç ve ark. (2001)’nın bulguları ile uyum içindedir.
Tablo 1. Yeşil Gübre Uygulaması Sonucu Koza Sayısına (adet/bitki) (kg/ha) İlişkin Ortalama Değerler
ORGANİK GÜBRE

1.Biofarm Gübresi
2.Solucan Gübresi
3.Biofarm Gübresi + Solucan Gübresi
5.Kontrol
Ortalama
LSD(%5)

KOZA SAYISI (adet/bitki)
ÇEŞİTLER
ST-468
BA-119
ORTALAMA
29.96
36.96
33.46A
31.40
38.80
35.10A
32.60
36.98
34.79A
18.50
24.90
21.70B
28.15B
34.41A
31.28
Çeşit: 5.40 Gübre:8.94 Çeşit*Gübre:ö.d.

CV(%)
22.99
(*): 0.05; (**): 0.01 düzeyinde önemli bir fark bulunmamaktadır. ö.d.:önemli değil.

4. SONUÇ:
Bu durumda BA-119 çeşidi ve yeşil gübre+solucan gübresi uygulaması en iyi ve üreticiye
önerilebilecek sonuçtur. Yeşil gübre uygulaması kontrol uygulamasına göre daha iyi bir sonuç vermiştir.
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ABSTRACT
Brand loyalty means the consumer’s continuous preference of the same brand despite the
existence of many other alternatives. A great number of studies have been conducted on the effect of
brand loyalty upon consumers purchasing behaviours. However, studies about furniture industry are too
few; almost no studies have been conducted at that field. According to the result of the analysis factors
affecting consumer loyalty are as follows: the status gained via the brand being used, brand durability,
brand recognition, satisfaction of qualifications, the reassuring characteristics of the brand, personal
sales discounts, the product’s being comfortable, brand's confidence, and effectiveness of advertising.
The factors that are not effective in brand loyalty are as follows: ease of payment, campaign
opportunities, price range being same at all sales points and gift distribution.
Keywords: Brand loyalty, Consumer Purchasing Behaviour, Furniture Industry

1.

INTRODUCTION

In a highly competitive environment, the surplus of businesses and products has not only
increased the choices of consumers but also made the preferences of consumers more difficult as well.
Consumers overcome the mentioned difficulty by brand choice. The most important element that
distinguishes products from each other and provides differentiation is brand. Nowadays, brands enriched
with abstract meanings and businesses aim to earn loyalty by establishing emotional, solid and intangible
connections with customers.
Within the usage of brand value concept, the aim of the businesses is creating the financial value
of the brand and loyalty and thus maintaining brand loyalty. In today's competitive world, creating and
maintaining brand loyalty is rather hard for most businesses; however, it is necessary therewithal. Brand
loyalty occurs as a result of confidence in the brand and has vital importance at the consumer's choice.
Particularly, in the case of competition where product variety is low and uncertainty is high the
importance of brand loyalty is increasing even more.
Brand loyalty is one of the most important factors for the declaration of consumers' brand
preferences. One of the topics searched within the article is the fact that even consumers have positive
experience on brand loyalty they are likely to resist against competitive strategies.
The aim of the research is to determine the effect of brand loyalty on consumer purchasing
behaviour in furniture industry. For this purpose, the research was completed using face-to-face
interview technique with 400 Furniture (Household) users in Bingöl Centre.

2.

BRAND CONCEPT

As there are not major differences in the quality of the products and the product ranges are
expanded due to growing technology, the competition in the market is increasing. While competition
increases, for consumers who are having difficulties in selecting services and goods being offered brand
concept emerges as a distinguishing feature (Can, 2007). The factor that reminds the product to the
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customer and describes the product that is outstanding among other products is defined as brand
(Aktuğlu, 2016). Brand is described as follows: “presentation of a commercial good, separates from
similar ones, it's like a symbol of the property, special name made of pictures or letters” (Ilıcak & Özgül,
2005).
(Aaker, 1996) defines the brand as follows, “symbol and name that allows products and services
to be separated from competitors with different factors such as packaging style and logo. In another
definition, it is described as all symbols, names, terms or designs used to distinguish products or services
from others (Kotler, Armstrong, & Starr, 1989).
The brand is a guarantee given to the consumers (Onan, 2006). The brand is a warrant given to
costumers for continuing of the service offered. (Cop & Bekmezci, 2005). The sense of trust in the brand
is the connection between consumer and producer and this connection causes the consumer to purchase
that product or service.
The seller guarantees future sales through the brand and on the other hand creates new customer
potential or ensures the loyalty of existing customers. It is stated that brands that able to create loyal
customer profiles can reduce sales costs almost five times (Nass & Moon, 2000). Keeping existing
customers loyal is five times less costly than acquiring new customers (Koç, 2012) and for this reason,
it is in a very important place in terms of brand sellers.
It is hard to acquire customers who are loyal to the business; however, the loss is very easy; thus,
customer loyalty is more and more important. It is vital for businesses to maintain their customer
numbers as well as increasing their customers. Therefore, customer loyalty primarily means ensuring
the continuity of customer satisfaction. It is not possible to survive in intensely competitive for
businesses that do not have a strategy to keep their customers and do not give the customers the
necessary attention (Baydaş & Aydın, 2017).

2.1. Brand Loyalty
Brand loyalty has a significant impact on the customer's decision-making process. The value of
brand loyalty is better understood in situations where product variety is low and ambiguity is high
(Delgado-Ballester & Luis Munuera-Alemán, 2001). The basic elements that are effective in the
formation of brand loyalty are; personality, image, socio-economic situation and factors such as how
important the product is (Yoon & Kim, 2000).
2.2. Factors Affecting Brand Loyalty
Factors affecting brand loyalty can be sorted as follow; product quality, price, store environment
and service quality:
Brand Name: In the market, there are many other unbranded products which is affordable and in
the quality of known brands. However, consumers are turning to branded products. Thus, the effect of
brand name is very high in order to attract the attention of the consumer (Yee & Sidek, 2008).
Product Quality: product quality is analysed through the suitability of it in terms of the need or
usage. Having high quality is an important factor in today's competitive environment. (Canoğlu, 2008).
Price: It is known that consumers tend to prefer the brand they are loyal to despite the more
affordable product (Şahin, 2007).
Store Environment: Another factor that creates customer loyalty is that it is convenient to reach
the places where shopping is done and the satisfaction rate of the service is high. The store environment
has a considerable effect on the customer decision-making process (Yee & Sidek, 2008).
Service Quality: Seller and customer relationship has an important influence on the customer's
sense of loyalty. Trust in the seller and the store ensures trust in the brand. The quality of service
provided is so easy to build loyalty (Yee & Sidek, 2008).

2.3. The Importance of Brand Loyalty Concept
All businesses want to consolidate their market place with loyal customers towards their brands
(Elitok & Toksoy, 2003). When the consumer feels 5% more loyalty towards the brand, this leads to a
net profit increase of between 50% and 70% (Pringle & Thompson, 2000).
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As a result of the researches being conducted, it has been witnessed that 80% of Turkish
consumers choose branded products. Same studies have shown that only 10% of consumers do not
choose brands while shopping. Hence, it turns out that the subject that the business should pay attention
to is the brand image and name. The rate of re-selection of a brand that is coded as memorable in the
minds of consumers is higher (Ulas & Bader Arslan, 2006).
Consumers in a loyal customer profile choose the product irrespective of their price, and with this
property they provide a high profit. For this reason, it is appropriate for the enterprises to carry out some
investments in order to improve their communication networks because the customer may not have told
the brand experience to others. Real loyalty, which is very difficult to imitate, is a great advantage in the
competitions of brands with each other (García Gómez, Gutiérrez Arranz, & Gutiérrez Cillán, 2006).

3. THE EFFECT OF BRAND LOYALTY UPON CUSTOMERS
PURCHASING BEHAVIOURS: FURNITURE INDUSTRY SAMPLE
3.1. Scope and Purpose of the Study
The survey covers 400 furniture users (households) residing in the province of Bingöl. The quota
sampling and the simple random sampling method has been utilized. The number of samples in the
neighbourhood was determined by the quota sampling. By simple random sample method, the sample
in each neighbourhood is determined. If the designated sample does not accept the answer, another
sample is determined.
The purpose of the study was to determine the effect of brand loyalty upon consumer purchasing
behaviours in the furniture sector. The secondary aims are as follows: whether brand provides status or
not, the effect of ease payment upon brand loyalty, the effect of the fabric quality on the brand
preference, the effect of the furniture strength, the effect of the brand comfort, the effect of the
campaigns upon brand loyalty, the effect of the price, the effect of a well-known trademark upon the
brand, the effects of personal sales practices, replacement campaigns, and the impact of gift distribution
on brand loyalty.
3.2. Hypotheses of the Study
Study hypotheses can be listed as follows:
H1: There is a relationship between brand loyalty and gaining status via the brand used.
H2: There is a relationship between brand loyalty and easiness of payment.
H3 There is a relationship between brand loyalty and the quality of the fabric.
H4: There is a relationship between brand loyalty and the durability of furniture.
H5: There is a relationship between brand loyalty and the comfort of the used brand.
H6: There is a relationship between brand loyalty and the possibility of campaigning.
H7: There is a relationship between brand loyalty and brand recognition.
H8: There is a relationship between brand loyalty and brand reliability.
H9: There is a relationship between brand loyalty and advertising effectiveness.
H10: There is a relationship between brand loyalty and personal sales discounts.
H11: There is a relationship between brand loyalty and the effect of replacement campaigns.
H12: There is a relationship between brand loyalty and gift distribution.

3.3. Evaluation of the Findings
The data obtained were analysed through SPSS package program. The results of the analysis are
given in a detailed way below.

3.4. Findings Related to Personal Information
Table 1: Distribution of the Sampling Profile
Age
18-26
27-31
31+

N

Percent (%)

Educational Status

N

Percent (%)

132
115
153

33,0
28,8
38,3

Primary school graduate
High school graduate
Bachelor graduate

90
160
117

22,50
40,00
29,25
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400

100,0

Master degree graduate

33

8,25

N

Percent (%)

Total

400

100,0

277
123
400

69,3
30,8
100,0

Monthly Income Status
750-1500 TL
1501-3500 TL

N
24
16

Percent (%)
6,0
4,0

N

Percent (%)

3501-5000 TL

172

43,0

299
101
400

74,8
25,3
100,0

5001-7000 TL
70001 TL and over
Total

129
59
400

32,3
14,8
100,0

33% of participants were in the age range of 18-26 years, 28,8% in the age of 27-31 years and
38,3% in the age of 31 years. 69,3% of the respondents were female; while, 30.8% were male. 74,8%
of participants were married and 25,3% were single. 40% of the participants were high school graduates,
29,25% were bachelor graduates, 22,50% were primary school graduates and 8,25% were master degree
graduates. 6% of the participants have a monthly income of 750-1500 TL, 4% of them 1501-3500 TL,
43% of them 35001-5000 TL, 32,3% of them 5001-7000 TL, and 14,8% of them 7001 TL and above.

3.5. Findings on the effect of brand loyalty upon consumer behaviour
Table 2: Regression Analysis Results between Brand Loyalty and Consumer Behavior
1. The brand I use must provide me status
2. The easiness of payment is influential in my brand choice
3. Fabric quality is influential in my choice of brand
4. I prefer to look at the durability of the furniture, not the brand
5. I prefer the brand I used to be comfortable
6. Campaign opportunities affect my brand choice
7. The fact that the brand is recognized affects my preference
8. The fact that the brand is reliable affects my preference
9. Ads have an effect on my brand choice
10. Personal sales discounts affect my preference
11. Replacement campaigns affect my preference
12. Gift distribution affects my preference

Brand Loyalty
,512**
-,073
,102*
-,218**
,058*
,072
,227**
-,005*
,103*
,342**
,013*
-,048

Explanation
Accept
Reject
Accept
Accept
Accept
Reject
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Reject

** p < ,01 * p < ,05
According to the results of regression analysis, statistically significant relation was found between
9 items of the scale that measure brand loyalty and consumer behaviour. Between brand loyalty and the
following statements a significant relationship has been observed: “The brand I use must provide me
status (r = ,512; p < ,01)”, “Fabric quality is influential in my choice of brand (r = ,102; p < ,05)”, “I
prefer to look at the durability of the furniture, not the brand (r = -,218; p < ,01)”, “I prefer the brand I
used to be comfortable (r = ,58; p < ,05)”, “The fact that the mark is recognized affects my preference
(r = , 227; p < ,01)”, “The fact that the brand is reliable affects my preference (r = -,005; p < ,05)”, “Ads
have an effect on my brand choice (r = , 103; p < ,05)”, “Personal sales discounts affect my preference
(r = ,342; p < ,01)”, and “Replacement campaigns affect my preference (r = ,013; p < ,05)”. In positive
regression, when brand loyalty increases, the behaviour in these items increases; but while the brand
loyalty decreases, the behaviour decreases as well. In the negative regression, when brand loyalty
increases, the behaviour in these items decreases; but when brand loyalty decreases, the behaviours of
the mentioned items increase.
Table 3: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “the
brand I use must provide me status”
Constant
Brand Loyalty

B
4, 215
,503
R2 = ,347

Std. Error
Beta
,163
,046
,512
F (1, 423) = 132,856, p < ,01
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The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “the brand I use must provide me status” is the dependent variable is statistically significant
and the R2 value is 0,437 (R2 = ,337; F (1, 423) = 132,856, p < ,01). According to this value, brand
loyalty can account for 34.7% of the variance related to the stated expression. Thus, the hypothesis
developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “the brand I use must
provide me status” is accepted (β = 0,512; p <, 01).
Table 4: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “The
easiness of payment is influential in my brand choice”
Constant
Brand Loyalty

B
2,152
-,059
R2 = ,005

Std. Error
Beta
,159
,052
-,073
F (1, 423) = 1,852, p > ,05

t
15,315
-1,212

Sig.
,000
,113

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “the easiness of payment is influential in my brand choice” is the dependent variable is
statistically insignificant and the R2 value is 0,005 (R2 = ,005; F(1, 423) = 1,852, p > ,05). According
to this, the hypothesis developed assuming that brand loyalty does not have a meaningful effect on the
expression “the brand I use must provide me status” is rejected (β=-0,073; p > 0,05).
Table 5: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “Fabric
quality is influential in my choice of brand”
Constant
Brand Loyalty

B
2,722
,073
R2 = ,009

Std. Error
Beta
,140
,043
,102
F (1, 423) = 3,751, p < ,05

t
18,252
2,101

Sig.
,000
,042

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “Fabric quality is influential in my choice of brand” is the dependent variable is statistically
significant and the R2 value is 0,009 (R2 = ,009; F(1, 423) = 3,751, p < ,05). According to this value,
brand loyalty can account for 0,9% of the variance related to the stated expression. Thus, the hypothesis
developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “Fabric quality is
influential in my choice of brand” is accepted (β=0,102; p < ,05).
Table 6: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “I prefer
to look at the durability of the furniture, not the brand”
Constant
Brand Loyalty

B
2,710
-,266
R2 = ,083

Std. Error
Beta
,123
,041
-,218
F (1, 423) = 39,582, p < ,01

t
26,612
-5,323

Sig.
,000
,000

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “I prefer to look at the durability of the furniture, not the brand” is the dependent variable is
statistically significant and the R2 value is 0,083 (R2 = ,083; F(1, 423) = 39,582, p < ,01). According to
this value, brand loyalty can account for 8,3% of the variance related to the stated expression. Thus, the
hypothesis developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “I prefer to
look at the durability of the furniture, not the brand” is accepted (β=-0,218; p < ,01).
Table 7: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “I prefer
the brand I used to be comfortable”
Constant
Brand Loyalty

B
2,812
,028
R2 = ,001

Std. Error
Beta
,132
,042
,058
F (1, 423) = 0,318, p < ,05

t
19,121
,580

Sig.
,000
,047

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “I prefer the brand I used to be comfortable” is the dependent variable is statistically
significant and the R2 value is 0,001 R2 = ,001; F(1, 423) = 0,318, p < ,05). Thus, the hypothesis
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developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “I prefer the brand I
used to be comfortable” is accepted (β=0,058; p < ,05).
Table 8: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement
“Campaign opportunities affect my brand choice”
Constant
Brand Loyalty

B
2,850
,077
R2 = ,008

Std. Error
Beta
,142
,053
,072
F (1, 423) = 3,115, p > ,05

t
19,722
1,556

Sig.
,000
,084

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “Campaign opportunities affect my brand choice” is the dependent variable is statistically
insignificant and the R2 value is 0,008 (R2 = ,008; F(1, 423) = 3,115, p > ,05). Thus, the hypothesis
developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “Campaign
opportunities affect my brand choice” is rejected (β=0,072; p > ,05).
Table 9: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “The fact
that the brand is recognized affects my preference”
Constant
Brand Loyalty

B
3,71
,235
R2 = ,069

Std. Error
Beta
,123
,039
,227
F (1, 423) = 34,311, p < ,01

t
30,113
4,721

Sig.
,000
,000

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “the fact that the brand is recognized affects my preference” is the dependent variable is
statistically significant and the R2 value is 0,099 (R2 = ,069; F(1, 423) = 34,311, p < ,01). According to
this value, brand loyalty can account for 6,9% of the variance related to the stated expression. Thus, the
hypothesis developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “the fact
that the brand is recognized affects my preference” is accepted (β=0,227; p < ,01).
Table 10: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “The
fact that the brand is reliable affects my preference”
Constant
Brand Loyalty

B
2,203
-,014
R2 = ,007

Std. Error
Beta
,113
,034
-,005
F (1, 423) = 0,117, p < ,05

t
16,140
-,131

Sig.
,000
,033

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “the fact that the brand is reliable affects my preference" is the dependent variable is
statistically significant and the R2 value is 0,007 (R2 = ,007; F(1, 423) = 0,117, p < ,05). Thus, the
hypothesis developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “the fact
that the brand is reliable affects my preference” is accepted (β=-0,005; p < ,05).
Table 11: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “Ads
have an effect on my brand choice”
Constant
Brand Loyalty

B
3,392
,110
R2 = ,022

Std. Error
Beta
,147
,040
,103
F (1, 423) = 4,189, p < ,05

t
23,252
1,978

Sig.
,000
,023

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “Ads have an effect on my brand choice” is the dependent variable is statistically significant
and the R2 value is 0,022 (R2 = ,022; F(1, 423) = 4,189, p < ,05). According to this value, brand loyalty
can account for 2,2% of the variance related to the stated expression. Thus, the hypothesis developed
assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “Ads have an effect on my brand
choice” is accepted (β=0,103; p < ,05).
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Table 12: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement
“Personal sales discounts affect my preference”
Constant
Brand Loyalty

B
2,320
,374
R2 = ,182

Std. Error
Beta
,143
,034
,342
F (1, 423) = 96,978, p < ,01

t
18,114
9,703

Sig.
,000
,000

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “personal sales discounts affect my preference” is the dependent variable is statistically
significant and the R2 value is 0,182 (R2 = ,182; F(1, 423) = 96,978, p < ,01). According to this value,
brand loyalty can account for 18,2% of the variance related to the stated expression Thus, the hypothesis
developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “personal sales
discounts affect my preference” is accepted (β=0,342; p < ,01).
Table 13: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement
“Replacement campaigns affect my preference”
Constant
Brand Loyalty

B
3,103
,012
R2 = ,000

Std. Error
Beta
,138
,045
,013
F (1, 423) = 0,069, p < ,05

t
22,434
,262

Sig.
,000
,004

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “replacement campaigns affect my preference” is the dependent variable is statistically
significant and the R2 value is 0,000 (R2 = ,000; F(1, 423) = 0,069, p < ,05). Thus, the hypothesis
developed assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “replacement
campaigns affect my preference” is accepted (β=0,013; p < ,05).
Table 14: Results of the Regression Analysis on the effect of brand loyalty upon the statement “Gift
distribution affects my preference”
Constant
Brand Loyalty

B
1,250
-,043
R2 = ,004

Std. Error
Beta
,117
,035
-,048
F (1, 423) = 1,341, p > ,05

t
21,584
-1,047

Sig.
,000
,075

The regression analysis at which brand loyalty is accepted as independent variable and the
statement “gift distribution affects my preference” is the dependent variable is statistically insignificant
and the R2 value is 0,004 (R2 = ,004; F(1, 423) = 1,341, p > ,05). Thus, the hypothesis developed
assuming that brand loyalty has a meaningful effect on the expression “gift distribution affects my
preference” is rejected (β=-0,048; p > ,05).
3.6. Findings about the Groups Affecting Participants on Brand Choice
Table 15: Frequency Distributions Related to the Groups Affecting Brand Preferences of the
Participants

Who influenced you most on
brand choice?

My family
My social environment
My friends
Sales staff
Advertisements and activities
Other
Total

N
118
47
95
49
63
28
400

Percent (%)
29,50
11,75
23,75
12,25
15,75
7,00
100,0

During decision-making process, their families 29.5%, by their friends 23.75%, ads activities
15.75%, salespeople 12.25% and their social environment 11.75%, influence the consumers. Therefore,
their family, friends and their social environment while purchasing furniture more likely influence
consumers.

84 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI
4.

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

EVALUATION AND CONCLUSION

Within the study, the effect of brand loyalty of the consumer upon furniture buying behaviour has
been analysed. In the questionnaire prepared for this purpose, it has been checked whether there is a
significant relationship between brand loyalty and the determined behaviours or not. Through the 12
consumer behaviours mentioned, it was questioned whether certain situations have an influence on the
purchase preferences of the consumers.
According to the results of the analysis, it has been observed that the statement “the brand I use
must provide me status” has a positive influence on the purchasing behaviour of the consumer.
Therefore, it can be said that when the consumer’s brand loyalty increases, the trademarked status is
more regarded.
It has been seen that the statement “fabric quality is influential in my choice of brand” has a
positive effect on the enhancement of brand loyalty. Therefore, it can be said that the increase of the
consumers' brand loyalty in the furniture sector has a connection with the importance given to the quality
of the fabric. When brand loyalty increases, the importance given to the quality of the fabric increases;
however, if brand loyalty decreases then the importance given to quality decreases as well.
It has been found that there is a negative relationship between brand loyalty and the statement “I
prefer to look at the durability of the furniture, not the brand”. Therefore, when consumers' brand loyalty
declines in the furniture sector, it can be said that durability is important not the brand; however, if there
is a decrease in durability then brand loyalty increases.
It has been determined that there is a positive relationship between “brand loyalty” and the
statement of “I prefer the brand I used to be comfortable”. Therefore, it can be said that the furniture’s
being comfortable increases the possibility of the brand to be preferred.
A positive relationship has been detected between brand loyalty and the statement “the fact that
the brand is recognized affects my preference”. Thus, it can be deduced that the well-known brand
consumers feel more loyalty.
It has been found that there is a negative relationship between brand loyalty and the statement
“the fact that the brand is reliable affects my preference”. Therefore, it can be said that brand reliability
is adversely affected when consumers' brand loyalty decreases.
A positive relationship has been realized between brand loyalty and the statement “campaign
opportunities affect my brand choice”. Thus, a consumer whose brand loyalty has promoted will give
more importance to Ads and influenced by active advertisements.
It has been observed that there is a significant relationship between brand loyalty and the
statement “personal sales discounts affect my preference”. Hence, the more the loyalty level of
consumers increases, the more importance is given to personal sales discounts.
It has been seen that brand loyalty has a meaningful effect on the statement “Replacement
campaigns affect my preference”. Therefore, when brand loyalty increases, the replacement campaigns
are regarded as important.
In addition, it has been observed that the following statements: “The easiness of payment is
influential in my brand choice, Campaign opportunities affect my brand choice, and gift distribution
affects my preference” are insignificant in furniture sector.
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ABSTRACT
Employment in developed countries has shifted to the third sector, the service sector. The
changing competition environment brings great opportunities and threats for the service enterprises as
well. Service production is the foremost function in service enterprises. The most important findings
attained within the research are as follows: the promptness of ticket supply, the comfort of the vehicles,
the safe driving, the reliability of the company, the interior design of the vehicles, the service provided
by the sales personnel and the appropriateness of the prices. Customers are generally satisfied with the
services provided by the company.
In addition, according to the analysis results; it is understood that the increase of the income level
means the appropriateness of the prices, when the education level is high in that case the importance
given to the quality increases. And along with these, it is a fact that the company meets the expectations
of the customers as it is the most important transportation institution of the province.
Keywords: Brand Loyalty, Brand Value, Brand Allegiance, Service Brand, Transportation
Sector.

1.

INTRODUCTION

In changing world conditions and growing competitive environment, enterprises operate by
increasing their quality of service and branding themselves differently from their competitors. In a world
that has become a single market, competition has raised intensity. It is an inevitable fact that because of
the development of international means of transport and communication, the remove of obstacles to
trade and circulation of capital, the advent of world markets in national markets, and the confrontation
of organizations with more difficult competition conditions: brandable enterprises become to
competitive positions in the new economic order. Competitive enterprises are moving towards meeting
consumer demands and needs with goods and services that are in line with global quality standards and
set in a certain standard. In this sense, the ability of companies to create globally competitive brands
depends largely on improving the quality of products and services and ensuring continuity.
Companies strive to maintain their assets for a long time from the moment they have started. For
this reason, in order to be able to produce better quality goods and / or services in order to grow and
become a brand and have a good image, it is necessary to use the resources of production most
efficiently. Along with the production of goods and / or services, it is important to select the market and
the consumer mass to be addressed and to determine the location of the product in the market. In general,
companies try to gain competitive advantages by using product power in competition with competitors
and thus establish a competitive advantage (Zengin & Dursun, 2017).
The concepts of brand and branding which are very important for companies in order to hold in
the global competitive environment are analysed within this study. The functions of the brand, the
benefits of branding for the company and consumer and branding studies are discussed. Especially, it
has been tried to determine the prominence of service brand. Service brands are marks that are unrelated
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to any goods and used only to distinguish one service from other services (Alan & Yeloğlu, 2013;
Baydaş & Çakmak, 2004). Instead of selling a product such as insurance, advertising, travel agency
business, the marks used by the service providers are also a service brand (Baydaş & Çatı, 2008).
Service brands are also under protection all over the world like trademarks. The attitudes and behaviours
of the service providers', how they dress and their personal appearance affect the customer's perception
of service (Öztürk, 2005).
The aim of this study is to determine the effects of the service brand upon the consumer and the
factors that lead to the preference of the brand. Consumer's attitude towards the brand; service brand
sense has been analysed via questionnaire method in a bus company in Bingöl.
2.
GLOBAL COMPETITION
The ability of companies to successfully operate in a global competitive environment is dependent
on protecting their market shares, increasing market share in the market and even entering new markets,
the ability to use technology and manage it effectively.
Today, companies are forced to re-examine their situation because of increased competition.
Thus, enterprises trying to adapt to the globalization process are carrying out a number of changes in
their own structures (Güzelcik, 1999). The concept of globalization means the expanding of international
trade, cross-border financial resource transfers, ethe enhancement of foreign investment, the growing of
multinational corporations and joint ventures. The collection of parts from the factories of different
countries of the world in another country for final assembly and the financing of the various stages of
the production process from the capital markets of the various countries constitute an appropriate
example of this definition (Winham, 1996). For this reason, the success of companies seeking to secure
their future by ensuring their competitive advantage depends on their ability to meet the increasingly
enhancing demand and needs of their customers (Güleş, 2000).
In recent years, many companies have been leading the competition by keeping customer
satisfaction at the forefront and developing some strategies at this point (Karaca & Biçer, 2015). Brand
value is a very important concept for both academic studies and business practice because businesses
can gain competitive advantages through successful brands (Walfried, Banwari, & Arun, 1995).
The most significant impact of globalization in today’s world is affecting the competitive structure
of enterprises and increasing the importance of the concept of information, which now becomes more
important than these entire do, as well as the traditional production factors of enterprises.

3.

DEFINITION OF BRAND

According to the American Marketing Association the definition of brand is as follows: A name,
a symbol, a term, a mark, a pattern, or a combination thereof that identifies products or services of a
group of sellers or a seller and seeks to distinguish them from their competitors (Keller, Parameswaran,
& Jacob, 2011).
In other words, a brand is a name, a term, a picture, a symbol, or any other characteristic that
distinguishes a merchant's goods or services from other merchants' goods and services (Akdeniz, 2003;
Çeliker & Tokoğlu).
Brand is the easiest way to recognize a product for consumers. The most important function of
the brand is to separate an enterprise's goods and services from the goods and services of other
businesses (Camcı, 1999). Another key function of the brand is to show which business is producing the
product or presenting it to the market (Arkan, 1997). The brand provides the assurance that the goods
or service has a certain quality and qualification. The customer expects that the same product and service
in the same brand will always ensure the same quality and feature. Brands are the most powerful
advertising tool of the goods or services of the enterprises (Taylan, 2001). Often the brand sells goods.
In addition to these mentioned functions of the brand, it also supplies reference, benefit, creates value,
determines personality and protects.

4.

BRAND BENEFITS

The habit of purchasing behaviour (in terms of the same product) provides two main benefits to
the consumers. The first is to reduce the risk, and the second is to facilitate decision making (İslamoğlu
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& Altunışık, 2003). On the other hand, branding has many benefits in terms of enterprises and
consumers. Some of these can be listed as follows.
 The benefits supplied for businesses (Mucuk, 2011):
• Provides legal protection for businesses and organizations.
• Enables promotion and is effective in increasing demand.
• Avoids the risk of loss of sales due to substitute goods.
• Branding attracts the goods to marketing channels, because well-known brands are sought
in intermediaries.
• It enables consumer loyalty towards the company.
• It has a positive effect on price stability, it helps the brand owner not to make frequent price
changes of the intermediary institutions, not to sell the different commodities at different prices.
• Intermediaries prefer branded goods.
• Helps the company gain superiority to its competitors (such as increasing sales volume,
selling at higher prices, lowering advertising spending) and maintaining this advantage (Kaya,
2002).
 Benefits provided to the consumer (Karalar, 2004):
• Provides more suitable and superior quality products.
• Encourages innovation, enhances consumer choice by increasing product range.
• Provides information for the consumers about products and usage patterns. Brand is the
quality guarantee for the consumer.
• If the consumer's product is branded, the consumer knows that the product's sales guarantee
services will continue after purchasing the product as well (Akdeniz, 2003).

5. BRAND CREATION EFFORTS
5.1. Branding
Companies having successful brands in today's global market are aware of what kind of
businesses they are running. Meeting customer service and expectations is a decisive factor for branding
their trademark in the eyes and minds of their competitors.
The idea of creating a good brand must comply with DREAM criteria (Knapp, 2000).
DREAM
-DIFFERENTION
-RELEVANCE
-ESTEEM
-AWARENESS
-MIND’S EYE
One of the most basic criteria in brand creating is the quality. If the expectations from the new
brand are huge; then the brand or rather product / service, must be primarily of good quality, should be
superior to competitors in terms of some issues, even if not in every way; it has to have a lifetime and
endurance for a reasonable time. The brand must solve a problem of the consumer and it should work
(Akdeniz, 2003).
The name given to the brand is also very important. Qualifications to be found in a brand name
include the followings (Kotler, 1975):
• Brand name should specify something about the benefits of the goods.
• It should describe property qualities such as movement, color, or something else.
• It should be easy to be told, recognized and remembered.
• It should be discriminatory.
• It should give good images about the goods.
• Names should be protected by law (Çifci & Cop, 2007; Hatiboğlu, 1986).
• It should not have different meanings in other languages (Kavas, 2004).
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5.2. Brand Loyalty
In order to be able to experience the advantages of the brand, it is necessary to create a brand
dependency in the consumer. Brand dependency is accompanied by the ability to raise the profit share
by maintaining price control. Brand dependency is the first goal of the brand managers. Activities such
as infrastructure investments, investments in quality, advertising expenditures, public relations and
promotional activities are applications that serve brand dependency.
The conditions that must be in the brand to ensure customer loyalty can be listed as follows
(Marconi, 1993; Türker & Türker, 2013):
• Value (price and quality),
• Image (brand personality and reputation),
• Conformity and ease of use,
• Satisfaction,
• Service,
• Warranty

5.3. Brand Value
Brand value is assessed in two types generally: at the level of business and consumer (Avcılar,
2008; Gürbüz & Doğan, 2013; Işık, 2016; Keller, 1993). Brand value is the assets and liabilities in
connection with a business or its customers, which are added to or derived from the value provided by
goods or services that are related to a brand, brand name or symbol (Aaker & McLoughlin, 2010; Koçak,
Özer, & Enstitüsü, 2004).
Brand value generally is a value that reflects the power of the brand at the market. In other words,
brand value refers to the brand's attractiveness to customers and hence to the company’s ability to
provide cash. A strong brand value can provide competitive advantages to brand owners. These
superiority areas can be listed as follows (Kavas, 2004):
• Ability to demand a higher price for the product,
• Higher profit margins,
• Getting a wider and more convenient place on the market / store shelf,
• Preventing market share,
• Preventing consumers from escaping to other brands,
• Having the bargaining power against the distribution channel members,
• Enabling the positive image of the brand to be carried to the other products.
5.3.1.
Factors that Make up Brand Value
Brand value refers to the consumer's level of knowledge on the brand (Ayas, 2012). The
consciousness level of the consumer, and therefore the criteria related to the brand value, is shown
schematically below.
Consumers' awareness of the brand


Basic features of the product



Product quality-price level



Suitability of the product to

Brand Image Perceived by Consumer
Brand value



Perceived Quality



Perceived Benefits

consumer needs
Consumer Satisfaction / Brand Dependency

5.3.2.

Brand Image

Brand image can be defined as the meaning that the consumers identify with the product or the
sum of what the consumer understands from the product. Brand image is the result of the impression
that the consumer is getting from various sources about a brand. Among these sources are many factors
such as testing the branded product, the reputation of the producer company, the product packaging, the
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brand name, the used advertising format, the content and the media in which the advertisement is
presented (Akkaya, 1999).
Brand image is the whole belief that the consumer possesses on the brand (Cop & Baş, 2010;
Kavas, 2004). These are as follows:
• Features directly related to the product: colour, size, style, etc.
• Features added to the product; Package, label, brand name etc.
• The benefits of the brand: such as functional, symbolic, and emotional benefits.
• General attitudes towards the brand
• Other associative factors of the brand.

6. BRAND REQUIREMENT IN GLOBAL COMPETITION CONTEXT:
RESEARCH OF SERVICE MARKET PERCEPTION
6.1. Limitations and Purpose of the Research
Businesses get the opportunity to easily enter new markets by taking advantage of the recognition
of brands they possess. Application was carried out at the ticket sales business of a bus company in
Bingöl. 523 people were interviewed; missing and incorrect questionnaires were excluded from the
research. The remaining 450 questionnaires were evaluated. Questions were prepared in the form of 5
Likert, multiple choices and open-ended. A preliminary study on the company was conducted and a
questionnaire was developed accordingly.
Chi-square independence and correlation tests were applied in this study. Chi-square
independence test; is used to test the relationship between two events separated by different
categorizations (Baydaş, 2007; Baydaş & Çakmak, 2004). The purpose of the correlation analysis; is to
test the existence of a linear relationship between the two variables and to show the direction of the
response given by the other variable to the action taking place in the variant.
The aim of the study is to analyse the service brand perception of the consumer based on a bus
company in Bingöl. The secondary aims are to determine the factors that affect consumer choice of
brand and the factors that affect service brand choice.

6.2. Methods Being Utilized
The necessary data for the research were collected by face to face interview and via questionnaire
forms. Face-to-face interview method has been preferred because of its advantages such as high response
rate and information gathering through observation as well. The hypotheses tested are as follows:
H₁: There is a relationship between income status and price appropriateness.
H₂: There is a relationship between the education level and the bus company's quality recall in
Bingöl.
H₃: There is a relationship between the education level and the company’s position in the sector.
H₄: There is a relationship between education level and meeting customer’s expectations.
6.3. Findings of the Research
Features
Occupation
Student
Retired
Officer
Self Employed
Unemployed
Total
Marital Status
Married
Single
Total
Educational Status
Primary Education

Table- 1 General Information on the Questionnaire
Frequency Ratio
Features
Frequency
Gender
180
40,0
Male
240
49
10,9
Female
210
68
15,1
Total
450
121
26,9
Income Status
32
7,1
1600 TL and Lower
180
450
100
1.601-2.499 TL
60
2.500-3.999 TL
100
260
57,8
> 4.000 TL
110
190
42,2
Total
450
450
100
Age
15-25
95
15
3,3
25-35
120
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14,4
69,0
13,3
100

35-45
45-55
55 and Over
Total

115
75
45
450

25,5
16,7
10,0
100

While analysing the distribution of the interviewed persons in terms of age groups, it is noticed
that the majority consists of the group called young or middle aged (15-45 years). When the educational
status of the participants is examined, it is seen that the university and the graduates constitute a large
proportion (69%). When we look at the gender of those who prefer the company, it is seen that male and
female ratios are approximately equal.
Table- 2 Preference of the same company beforehand
Yes
No
Total
Frequency
420
30
90
Percentage
93,3
6,7
100

93.3% of the respondents indicate that they have preferred the same company before. Hence, it is
obvious that consumers are loyal to a particular bus company. It is noteworthy that the same company
has been widely used in travels.
Table- 3 Preference duration of the same company
Variables
Frequency Percentage
1-3 years
160
35,6
4-5 years
110
24,4
6-10 years
100
22,2
>11 years
80
17,8
Total
450
100,0

The fact that the age range of the participants is between 15-45 years; causes to the preference
time interval to be intense between 1-10 years.
Table- 4 Reasons for preferring the same bus company
Average
Standard
Level of
Variables
Value
deviation
participation
Operations done error-free
3,722
1,7499
Low
Sales staff's services
2,756
1,8253
Mid
Service provided by service staff
2,756
1,7391
Mid
Price appropriateness
3,078
1,1241
Mid
Speed limits not being exceeded
3,722
1,7036
Low
The comfort of the vehicles
2,667
1,6870
High
Company's reliability
2,578
1,6177
Mid
Ease access to ticket sales points
2,122
0,9695
High
Departure timing
3,822
1,7581
Low
Hygiene of vehicles
3,600
1,6999
Mid
Safe driving
2,667
1,6704
High
Interior design of vehicles
2,722
1,7499
Mid

Reasons for the consumers to head for the same bus company have been indicated as follows;
ease access to ticket sales points, the comfort of the vehicles comfort of vehicles and safe driving. These
are the most important factor in preference of the company, and the participation level is high.
Company's reliability, internal design of vehicles, service provided by sales personnel, service
provided by service personnel, price appropriateness and hygiene of vehicles be at the middle
participation level. These factors have the second-best proposition in the preference of the same
company.
The operations being done error free, the speed limits not exceeding and the departure timing
have been indicated as the least important factor in choosing the same company. Respondents' levels of
participation in these factors are also low.
Table- 5 The way to get tickets
Variables
Frequency
Percentage
Via agency channel
230
51,1
With reservation
121
26,9
From the website
99
22,2
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Total

450

100,0

The vast majority of consumers prefer face-to-face communication through the agency while
getting tickets.
Variables

Table- 6 The things a branded bus company’s in Bingöl evokes
Average Value
Standard deviation Level of participation

Comfort
Quality
Confidence
Habit

2,272
3,596
3,483
2,316

1,6047
1,7645
1,6051
1,8426

High
Mid
Mid
High

A bus company brand in Bingöl evokes comfort, habit, confidence and quality to its customers.
The participation level of the expressions such as comfort and habit is high; while the participation levels
in the other expressions are medium.
Table 7: Customer service satisfaction
Variables
Frequency
I am very satisfied
127
Satisfied
188
Not satisfied - rather dissatisfied
135
Total
450

Percentage
28,2
41,8
30,0
100

Interactions between customer and service management are very important in customer
satisfaction. Quality of service is very important to keep the long-term customer relations of the
companies. Therefore, it can be said that the customers are generally satisfied with the company’s
services.
Table 8: Company's position in the sector
Variables
Frequency Percentage
It is a leading company
154
34,2
It is a medium-sized company.
212
47,1
It's behind its competitors
84
18,7
Total
450
100

Therefore, it can be said that the company's position in the customer's perception is medium and
leading.

Monthly Income

Table 9: The relationship between income level and appropriateness of the price
Price appropriateness
Total
Yes
No
Frequency
67
173
240
500-1499
Ratio
14,8
38,4
53,3
Frequency
53
47
100
1500-1999
Ratio
11,8
10,4
22,2
Frequency
97
13
110
2000 and above
Ratio
21,6
2,9
24,5
Frequency
217
233
450
Total
Ratio
48,2
51,8
100,0

The chi-square result (p-value) for the table is 0,000. Hence, the hypothesis “there is a relationship
between income level and appropriateness of price” has been accepted.

Status

Educational

Table 10: The relationship between education status and the quality recall of the company
Quality
I strongly agree + I agree
I do not agree
Total
47
53
100
Primary Education Frequency
and High School
Ratio
10,6
11,9
22,5
Frequency
156
189
345
Bachelor and
Master
Ratio
35,0
42,5
77,5
Frequency
203
242
445
Total
Ratio
45,6
54,4
100,0

The chi-square result (p-value) for the table is 0,509. Hence, the hypothesis “there is a relationship
between the educational status and the company’s quality recall” has been rejected.
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Educational Status

Table 11: The relationship between educational status and company’s position in the sector

Primary Education
and High School
Bachelor and Master
Total

Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency
Ratio

Leader
25
16,3
129
83,7
154
34,2

Position
Intermediate
104
49,0
108
51,0
212
47,1

Behind
44
52,3
40
47,7
84
18,7

Total
173
38,4
277
61,6
450
100,0

The chi-square result (p-value) for the table is 0.039. Hence, the hypothesis "the relationship
between educational status and company’s position in the sector" is accepted.
The chi-square result (p-value) for the table is 0,790. Hence, the hypothesis “there is a relationship
between educational status and customer expectations” has been rejected.

Educational Status

Table 12: The relation between educational status and meeting customer’s expectations

Primary Education and
High School
Bachelor and Master
Total

7.

Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency
Ratio

Yes
10
2,2
10
2,2
20
4,4

Position
No
75
16,7
325
72,2
400
88,9

No Idea
5
1,1
25
5,6
30
6,7

Total
90
20,0
360
80,0
450
100,0

CONCLUSION

Today as competition is increasingly intense, it is very important that companies create brands to
keep in the market. Brand reflects the quality of the company. Companies that want to protect their
brand and provide customer loyalty have to improve the quality of their products and present the best to
its customers. Branding enables companies to outperform their competitors. The brand increases the
sales volume and reduces the company's advertising expenditures. In addition, the brand is also the
quality guarantee of the consumer at the same time. In national and international marketing, producers
have to recognize the attitudes and behaviours of the consumers in order to be able to bring their products
to an advantageous position in the context of increasing competition. Although for the preference of the
product each component of the marketing mix has a distinct significance; the consumer’s having a
favourable image on the product is also a key determinant factor on the preference of the product.
The significant findings obtained within the research are listed as follows:
 Quality, hygiene, satisfaction with customer service stands ahead of price in the brand selection
of the consumer.
 The quality of service provided by the company also ensures customer loyalty.
 The low or high level of education does not affect consumer’s expectations from the brand.
 The goodness of the brand's image on the market is a very important factor in its preference.
 The main purpose of the brand is to increase the market share and to ensure customer
satisfaction.
 The brands supplying confidence and keeping its quality high ensures preference.
Consumer's loyalty to the brand, the brand's ability to meet customer expectations; increases the
brand's ability to apply higher prices.
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ABSTRACT
One of the most important elements in increasing corporate productivity in a highly competitive
environment is the creation of a working environment based on mutual trust and solidarity of the
managers of the company and the employees. In terms of employees’ perceptions, while determining
the level of interaction between managers and employees, it is vital that the managers support and give
a hand to the employee for the continuity of the business. This study focuses on motivating the
employees and directing them to the corporate objectives.
In this research, the effect of institution and business performance of employees and managers in
private and public sector in Bingöl province was studied. In this context, all employees in the banks
were included in the research. A total of 168 people was selected from the main target group and
interviewed via face-to-face interview technique. The effects of working environment, colleagues,
managers' attitudes and behaviours on job satisfaction were analysed by various statistical methods. The
most important issues that emerged from the research are as follows: the managers’ creating job-related
scenarios to increase the learning process, assisting the employee to see the whole picture, changing
their point of view and supporting friendly and participatory management together with the employee
were claimed as the most important elements.
Besides, the followings were listed as the most important personal motivation statements for
motivating employees: career planning, rewarding employees and the job carried out having a specific
purpose. The employees acting, performing demonstration for the customer and the employees’
behaving fake while dealing with the customer was declared as not important factors in personal
development.
Keywords: Managerial Attitude and Behaviour, Employee Performance, Bingöl Bank Sample

1.

INTRODUCTION

One of the factors affecting the competitive power of organizations in the face of the changing
and developing economic and social conditions that technological developments change daily is the
abilities of those who are the administrators of institutions. Through classical managerial approach,
which is based on just maintaining productivity and the current situation, it is difficult for the
organization to achieve its goals in a highly competitive environment, rapidly changing conditions, and
especially the uncertain atmospheres (Çağlar, 2004).
Intensive competition conditions forces institutions to develop management systems that will
enable their employees to work effectively and efficiently. To achieve this, institutions should take
measures to increase job satisfaction of their employees. Institutions can only reach the defined goals
and objectives with employees who have a high job satisfaction (Landy, 1978). Employees have more
positive attitude towards their businesses when their expectations and needs are met. Performance as a
concept of worker-related outcomes is the degree of reaching the specified targets. In this context, it can
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be said that the more the job satisfaction of the employees increases; the more the performance of them
enhances.
According to a large number of studies at the workplace; the managers' supporting the employees
increases job satisfaction and has a positive effect on employees’ performance (Baloyi, Van Waveren,
& Chan, 2014; Brough & Frame, 2004; Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, &
Rhoades, 2002; Fleishman & Harris, 1962; Gilbreath* & Benson, 2004; Giray, 2013; Guest & Turner,
1956; Rhoades, Eisenberger, & Armeli, 2001; Shanock & Eisenberger, 2006; Yoon & Lim, 1999).
The performance and motivation of the employees cannot be ignored because the success of the
organization is achieved through the success of the employee (Çetin, Giderler, & Güler, 2017).
Employees are not machines and it is understood that the efficiency cannot be obtained as it is obtained
from the machines; therefore, the importance of the satisfaction and performance of the employee is
increased and it is the subjected to many researches, (Balcı, 2002; İ Ethem Başaran, 1998; Mottaz, 1986;
Taş & Önder, 2010).
The fact that employees are a part of the organizational structure and their demonstrating the
expected efforts to reach the goals of the organization is largely dependent on the behaviours of the
managers (Doğan, 2001; Koçel, 2003; Werner, 1993; Zel, 2001).
Human power is the most important resource that can directly affect the basic input of the
institution and the productivity of the organization. For this reason, managers play an important role in
the attitude of the institutions towards the workers. The managers’ carrying the following features is an
important factor in the employees' acceptance of the defined organizational goals (Johnsson, 1993).
Managers should be in effective communication with their subordinates (Benligiray, 2005; Dincer,
Gencer, Orhan, & Sahinbas, 2011; Eroğlu & Sunel, 2008; Halis, 2000; Katz & Kahn, 1978; Koçel, 2003;
Van Riel, 1992; Yüksel & Yüksel, 2003) they have to be consistent in their approaches, use initiatives
(Pekel, 2001), consider differences and be able to offer flexible solutions.
The job satisfaction level of the managers was determined at the study in order to achieve job
satisfaction in the institution and it was concluded that the high level of harmony between the managers
and the employees has a significant effect on the job satisfaction. (Aksoy & Arslan, 2016; Babin &
Boles, 1996; İbrahim Ethem Başaran, 2008; Gagnon & Michael, 2004; Gedik, Akyüz, & Canberk, 2009;
Griffin, Patterson, & West, 2001; Jiang & Klein, 1999; Karatepe & Kilic, 2007; Nergiz & Yılmaz, 2016;
Ng & Sorensen, 2008; Topal & Şahin, 2017).
The efficiency of an organization depends on how effectively the employees are managed and
guided by its managers. Employees, who are the most important and dynamic part of a business; display
different attitudes and behaviours (Demir, 2005). The manager is responsible for directing all the
employees, who are pursuing their own personal goals, to organizational goals and ensuring the
integration of the individual and organization targets in order to reach the highest goals for both groups
(Erdoğan, 2014). According to (Poon, 2006) the quality of the relationship between the manager and the
employees enables the creation of positive feelings towards each other and the organization (Eroğluer,
2011). Similarly, (Krosgaard, Brodt, & Whitener, 2002) noted that an open communication channel
provided by the managers towards the employees in their work groups influences the relationships
among the employees as well positively. In addition, another study suggests that employees should
interact with their initial managers and that manager’s displaying supportive behaviours promotes
creativity and innovation (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996).
2. THE EFFECTS OF MANAGERIAL ATTITUDES AND BEHAVIORS UPON
THE PERFORMANCE OF THE EMPLOYEE: BINGOL BANKING SAMPLE
2.1. The Scope and Importance of The Research
The purpose of this study is to search whether the attitudes and behaviours of bank managers
influence the productivity of the employees. If, as a result of the research, it is obtained that the
management styles of the managers affect the productivity of the employees, thus how far the
management styles of the managers affect the productivity of the employees, the relationship and the
differences between the demographic characteristics and the productivity of the employees will be
analysed and hence solutions on the problems encountered will be suggested. Another aim of our
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research is to guide the managers to prepare a more efficient business environment with employees
having high job satisfaction.

2.2. Methodology of the Research
The research covers the employees at private and publicly owned banks located in the center of
Bingöl. The whole of the employees of the bank is involved in the study and therefore it has the nature
of field research. Questionnaire method was utilized during the application of the research. The research
population is composed of employees working in public and private banking companies in Bingöl.
Research data were provided by questionnaires applied to equal numbers of occupations in both
organizations. Questionnaires were distributed to all employees in both organizations, but some of the
private bank branches indicated that they could not participate in the questionnaires.
Gender
Male
Female
Total
Educational Status
Illiterate
High School
Associate Degree
Bachelor
Master
Total
Sector Working Time
Less than 1 year
1-5 years
6-10 years
11-15 years
16-20 years
20 years and over
Total
Type of Institution
Public
Private
Total

Table 1: Overall profile of the research
Age
Frequency Ratio
92
54,8
20 and below
76
45,2
21-25
168
100,0
26-30
Frequency Ratio
31-35
4
2,4
36-40
30
17,9
41-45
79
47,0
46 years and above
51
30,3
Total
4
2,4
Job Title
168
100,0
Officer
Frequency Ratio
Specialist
13
7,7
Assistant Specialist.
82
48,8
Auth. Assist. (Assistant Dir.)
41
24,4
Total
19
11,3
Monthly Net Income
7
4,2
Less than 1 600 TL
6
3,6
1 601-2 499 TL
168
100,0
2 500-3 499 TL
Frequency Ratio
3 500 TL -4 999 TL
55
32,7
5 000 TL- 6 999 TL
113
67,3
7 000 TL and above
168
100,0
Total

Frequency
6
21
79
17
33
6
6
168
Frequency
88
41
22
17
168
Frequency
13
71
48
27
6
3
168

Ratio
3,6
12,5
47,0
10,1
19,6
3,6
3,6
100,0
Ratio
52,4
24,4
13,1
10,1
100,0
Ratio
7,7
42,3
28,5
16,1
3,6
1,8
100,0

54,8% of the respondents consist of males; while 45,2% are female. The age of respondents is as
follows: the ratio of the age 20 and below is 3,6%, between the ages 21-25 years is 12,5%, between the
ages 26-30 years is 47%, between the ages 31-35 years is 10,1%, between the ages 36-40 years is 19,6%,
between the ages 41-45 is 3,6%, and for the age 46 years and over it is 3,6%. The distribution of
educational status is as follows: 2,4% of the participants are illiterate, 17,9% of them are high school
graduates, 47% of them are associate degree graduates, 30,3% of them are bachelor degree graduates,
and 2,4% of them are master degree graduates. The working rate of the respondents in the sector is as
follows: 7,7% are working less than one year, 48,8% are working between 1-5 years, 24,4% are working
between 6-10 years, 11,3% are working between 11-15 years, 4,2% are working between 16- 20 years
year and 3,6% are working 20 years or over. 32,7% of the respondents are working in the public sector;
while 67,3% of them are working in the private sector. The title of the participants is as follows: 52,4%
are officers, 24,4% are specialists, 13,1% are assistant specialist, 10,1% are authorized assist. (Assistant
Director). The monthly net income distribution of the respondents is as follows: 7,7% earn less than
1600 TL, 42,3% earn 1601-2499 TL, 28,5% earn 2500-3499 TL, 16,1% earn 3500-4999%, 3,6% earn
5000-6999 TL and 1.8% earn 7000 TL and over.
Table 2: Executive support

99 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

My manager helps me to expand my point of view.
My manager gives me constructive feedbacks
My manager wants feedback from me as well to ensure
that the interactions benefit me
My manager supplies all the necessary resources so
that I can do my job better.
My manager prepares a positive environment so that I
can do my job better
My manager asks me questions to help me think about
the events in detail instead of finding a
solution
My manager determines the expectations along with
me and tells me the importance of these
expectations for the development of the
goals of the organization.
My manager exchanges roles with me to help me look
at the events from different perspectives.

117
69,6
131
78,0
123
73,2
123
73,2
97
57,7
131
78,0
132
78,2
85

7
4,2
5
3,0
4
2,4
5
2,9
34
20,2
3
1,8
10
6,0
29

6
3,6
5
3,0
2
1,2
5
3,0
9

6
2,4

9

168
100,0
168
100,0
168
100,0
168
100,0
168
100,0
168
100,0
168
100,0
168

Ratio

21,4

50,6

17,3

5,4

5,4

100,0

Frequency

20

135

10

3

Ratio

11,9

80,4

6,0

1,8

Frequency
Ratio

24
14,3

121
72,0

13
7,7

5
3,0

Total

44
26,2
32
19,0
41
24,4
28
16,7
32
19,0
32
19,0
21
12,5
36

Rather

Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency
Ratio
Frequency

Unimportant

No opinion

My manager helps me see the big picture.

Important

My manager uses metaphors, scenarios and examples
to help me learn.

uni
mpo
rtan
t
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Very important
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168
100,0
5
3,0

168
100,0

According to the research, the statement “for ensuring the progress of the organization and getting
more shares from the market, it is prominent that a good manager shares information and analysis it
together with the colleagues” has positively been supported by the respondents (97,6%); thus, it is an
apparent evidence on the importance level of it.
The statement “the persons being in managerial positions sharing information with the employees
being worked with is important for the works being carried out healthier and kept in line with the
interests of the organization” has been accepted as a satisfactory situation by the majority of the
respondents (95,6%). That is, the manager is especially regarded as a requirement of the office that s/he
represents and is an indication of how positive the work will be received by the employees.
People who are in managerial positions share information with the staffs they work together in
line with the benefits of the organization; besides, they act together with them taking into account the
sector in order to create broader horizons, they are working with, sharing information in the interests of
the institution. In this sense, they encourage them to perform better and do the planning for more
productivity.
One of the vital things, in order to ensure the sustainability of institutions is the requirement of
their having realistic goals and being able to set the essential planning and system to achieve these goals.
First, to accomplish these goals, they must be accepted among the colleagues and planning has to be
done to reach these goals. A large majority such as 92,3% of the respondents’ having commenting in
this direction demonstrates the importance of it.
It is the responsibility of the manager to provide the required atmosphere and all the necessary
equipment and tools to the staff to enable a better follow up of the business, and to supply the assurance
of the work continuity. The manager has the obligation to follow up that the equipments and tools are
utilized in line with the benefits of the organization and should pursue permanency. In addition, the
manager has to ensure that the work environment is healthy and workable so that employees can work
in an environment where they feel comfortable and ensure that their employees work in a positive
manner by fulfilling all the physical requirements necessary to maximize employee benefits.

100 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

In order to check whether the managers have benefited from the relations with the personnel, the
feedback request related to the work is important in terms of a healthier work, the measurement of the
effect of the interaction on the employee and to get an idea on employee productivity. It is possible to
witness that fact easily in the survey results (89,9%) as well. It has been welcomed by the participants
that the manager in a corporation controls the work they are doing with their colleagues and gives
feedbacks on the mistakes giving harm to the benefits or profits of the organization or award the
successful co-worker with a kind award.
The manager is responsible for the healthy fulfilment of the business and the solution of the
problems in a detailed way. However; while producing these solutions, it is very important to organize
meetings periodically with the colleagues at the workplace and to try to find a common solution by
taking the opinions of the colleagues during the solution phase. Knowing that the managers they work
together at the same workplace care about their own ideas and that they demand for the ideas of the
employees during the problem solution phase encourages the employees to do their jobs the best and
give importance to their business. The majority of respondents approving this statement are significant
in terms of the continuity of the institution. In the developing world conditions, for the institutions to
reach these goals, managers with a wide-horizon open to innovations; and employees contributing to
achieve these goals, having new ideas and participatory spirits are needed.
Managers should make evaluations together with the employees in case of sudden change in the
institutions or sudden strategic movements occurring in changing market conditions. In addition, the
managers have to provide the necessary education support, and even do role changes as an important
training tactic to enable the understanding of the events and to explain the nature of the business for the
benefits of the organization and the sustainability of it.
Table 3: Characteristics the bank employees should have and communication with customers
1
2
3
4
4
12
27
32
70
27
Frequency
While dealing with the customer, I do my acting role.
16,
19,
41,
16,
Ratio
7,1
1
0
7
13
85
18
43
9
Frequency
I act like I am feeling good even if I feel bad while
50,
10,
25,
dealing with the customer.
Ratio
7,7
5,4
6
7
6
8
26
37
90
7
Frequency
I make a demonstration while dealing with the
15,
22,
53,
customer.
Ratio
4,8
4,2
5
0
6
6
20
41
80
21
Frequency
I do my role to show the feelings that my work requires.
11,
24,
47,
12,
Ratio
3,6
9
4
6
8
81
22
43
14
Frequency
I use different facial expressions to show the emotions
48,
13,
25,
that my work requires.
Ratio
4,8
8,3
2
1
6
5
76
27
35
25
Frequency
I act differently than I really feel for customers.
45,
16,
20,
14,
Ratio
3,0
2
1
8
10
35
36
49
38
Frequency
I display fake feelings while dealing with customers.
20,
21,
29,
22,
Ratio
6,0
8
4
2
11
101
29
18
9
Frequency
I really try to live up to the behaviours that I have to
60,
17,
10,
demonstrate towards the customers.
Ratio
6,6
5,4
1
3
7
20
103
24
11
10
Frequency
I endeavour to be able to demonstrate the behaviours
11,
61,
14,
that my work requires.
Ratio
6,6
6,0
9
3
3
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5
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9
168
100,0
6
168
100,0
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I enforce myself to feel the behaviour I need to show
to the customer.
I work to improve the inner feelings that I need to show
the customers.
The emotions I show the customers are real.

Frequency

My feelings towards the customer are the same as
what I felt at that moment.
I feel full of energy while performing my job.

I do not understand how time passes when I am
working.

Ratio

8,9

Frequency

18

111

10,

66,

Ratio

Ratio

The lighting and the heating system of the workplace
affect my motivation.
I am willing to go to work when I wake up in the
morning.
I feel happy when I work in intense tempo.

I am proud of the job I do.
Not being interfered to my job influences my
motivation positively.
Career planning affects my motivation positively.
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108

22

64,

13,

20

99

11,

58,

9,5

Frequency

55

103

33,

61,

Frequency
Ratio

Ratio

Ratio

22,

73,

24

110

14,

65,

33

106

19,

63,
107

10,

63,

9

8

5
11
6,6

1

26
15,
7

57,

11,

Frequency

17

113

11,

67,

8,9
25
14,
1

Frequency

12

Ratio

7,1

Frequency

25

124

14,

73,

3

123

21

73,

12,

100,0

21

9

168

3

6
9

50

103

29,

61,

8

4,2

5

100,0

9

168

8,9

5,4

100,0

3

168

1,8

100,0

2

168

1,2

100,0
6

168

3,6

100,0

11

7

168

6,6

4,2

100,0

10

7

168

4,2

100,0

12

168

4,2

6,0

5

5

9

7,1

9

100,0

12

5

168

7,1

3,0

100,0

6

7

168

4,2

100,0

5

168

3,0

100,0

8

5

168

4,8

3,0

100,0

8

168

4,8

100,0

3,6

4,2

7
8

69

3,6

5,4

15

9

7
2

100,0

4,8

17,

4

1

9,5

30

15

71,

168

168

7
120

3,6

100,0

8

7

12,

20

9,5

96

3

21

97

Ratio

Frequency

3,0

7

16

Ratio

4,2
5

6
18

7

6

16

12,

7

3

Frequency

Frequency

9,5

0

1

9
16

66,

124

5,4

Ratio

11,

112

37

1

5,4

168

6

11,

19

7

Ratio

Ratio

8,9

9

Ratio

Ratio

0
17

15
7

9

22,

3

16

Ratio

38
3

Frequency

Frequency
I forget everything around me while I am working.

25,

15

Frequency
My job gives me inspiration and excitement.

42,

Frequency

Frequency
I am feeling alive and strong at work.

42

4,8

Frequency
The job I do is purposeful and meaningful.

71

Ratio

Frequency
The emotions I show to the customers are natural.

8

3
3

5

168
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Ratio
The awards I receive for my achievements affect my
motivation positively.

Frequency
Ratio
Frequency

I get too much involved with my job while I work.

Ratio
Frequency

I am mentally very strong in my work.

Ratio

The tools and equipment in my workplace are
compatible with my transactions.
Annual

salary increases
positively.

affect

my

motivation

Frequency
Ratio
Frequency
Ratio

57,

41,
1

99

66

58,

39,
91

28,

54,

1,8

129

16,

76,

25

123
73,

5

127

13,

75,

8

10
9

23

6
2

3,0

6,0

2

10
7

6,0

100,0

3

13,

1
14,

100,0
168

23
6

27

1,8

3
9

48

1

6

3,6

168
100,0

7

7

168

4,2

100,0

5

5

168

3,0

3,0

100,0

8

168

4,8

100,0

1) Strongly agree, 2) Agree, 3) Neither agree nor disagree, 4) Disagree and 5) Strongly disagree is used

Factors that the bank employees consider very important and positive for their personality
development are as follows: “Career planning affects my motivation positively (98,2%)”, “The awards
I received for my achievements have a positive effect on my motivation (98,2%)”, “The job I do is
purposeful and meaningful (95,8%)”, “I feel full of energy while performing my job (94%)”, “I am
mentally very strong in my work (92,9%)”, and “Not being interfered to my job influences my
motivation positively (91,1%)”.
Factors that the bank employees consider important and positive for their personality development
has been determined as follows: “Annual salary increases affect my motivation positively (89,3%)”, “I
am proud of the job I do (88,7%)”, “The tools and equipment in my workplace are compatible with my
transactions (88%)”, “I get too much involved with my job while I work (80,9%)”, “The lighting and
the heating system of the workplace affect my motivation (80,9%)”, and “I feel happy when I work in
intense tempo (80,3%)”.
Factors that the bank employee regard as second-degree importance for their personality
development are as follows: “I do not understand how time passes when I am working (79,8%)”, “I am
willing to go to work when I wake up in the morning (78,4%)”, “The emotions I show the customers are
real (76,8%)”, “My feelings towards the customer are the same as what I felt at that moment (76.2%)”,
“My job gives me inspiration and excitement (74,4%)”, “I endeavour to be able to demonstrate the
behaviours that my work requires (73,1%)”, “I work to improve the inner feelings that I need to show
the customers (73,1%)”, and “The emotions I show to the customers are natural (70,8%)”.
Factors that the bank employees consider as the least important and less positive for their
personality development are as follows: “I really try to live up to the behaviours that I have to
demonstrate towards the customers (66,7%)”, “I forget everything around me while I am working
(63,1%)”, “I act like I am feeling good even if I feel bad while dealing with the customer (58,3%)” and
“I use different facial expressions to show the emotions that my work requires (53%)”.
Factors that the bank employees consider as unimportant and negative for their personality
development are indicated as follows: “While dealing with the customer, I do my acting role (51,8%)”,
I enforce myself to feel the behaviour I need to show to the customer (53%)”, “I display fake feelings
while dealing with customers (73,2%)”, “I act differently than I really feel for customers (76,8%)”, “I
make a demonstration while dealing with the customers (79,8%)”, and “I do my role to show the feelings
that my work requires (84,5%)”.

3. CONCLUSION
Managers; firstly should see their employees as human beings, and respect to their ideas and what
they do. Same rules should be applied to everyone in the workplace and no discrimination should take
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place. It will be useful to take the opinions of the employees during the process of decision making. The
personal problems of the employees should be regarded, and the necessary actions should be carried out
to help them create the feeling of belongingness. Job satisfaction occurs mainly as the result of an
effective management. Also, job satisfaction can be seen as the conclusion of well organizational
management.
For this reason, it can be said that the most important evidence showing that organizational
conditions are impaired is the job satisfaction being at a low level. On the other hand, from an individual
point of view; an employee with a low job satisfaction may be tempted to look for other jobs or may
start looking for other ways to increase job satisfaction. The consequences of job dissatisfaction may
cause unrest in the organization, morale lowness, absenteeism, disciplinary problems and an increase in
the turnover rate. As a result, it can be said that job dissatisfaction hinders the organization from reaching
its goals, which means the employees cannot achieve their goals as well. Institutions are successful only
once they turn their goals to the goals of their employees.
In addition, some demographic variables suggest that seniority status affect job satisfaction
positively. From the findings obtained, it can be considered that the employees recognize the practices
of the administrators in the institution “ethical” or “unethical” and perceive it important and the “ethical
nature of the manager's behaviour” can be related to the employee's job satisfaction.
Employees at companies those have more likely managers with ethical behaviour and set a sample
for their staffs will have higher job satisfaction and will work more closely with their organizations.
This will be important for the organization to achieve and advance sustainable success. For this reason,
managers should be in ethical approaches while shaping their behaviour and try to form a positive role
model for their employees. In addition, managers should regard the creation of an ethical working
environment as important and make an effort to form up an ethical culture in the organization.
Organizations should try to choose and train ethical leaders, taking into account their usefulness in
increasing the organizational commitment of organizations.
Besides, once managers accomplish the job satisfaction, it disappears very quickly and easily if
forgotten or overlooked. For this reason, the managers should continuously monitor the job satisfaction
level of the staffs and the necessary measures should be taken immediately. It should not be forgotten
that a satisfied employee would serve the organization much better and have a great share in its success.
This research has some limitations, like all other researches. However, considering the fact that there is
not much work done in this field despite all these limitations, it is understood that it has made a
significant contribution to the literature. In the future, some suggestions may be made to the researcher
to be beneficial for the works to be carried out in this context.
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ABSTRACT
Recently, edible insects are being discussed as an alternative protein source with high protein,
fat and mineral contents for animal nutrition, because of increasing price and being dependent on foreign
countries have driven the search for alternative protein sources such as soy bean in particular in some
devoloping countries. Nutrient contents of the insects vary depending on species, life stage, production
conditions. Generally they have 40-60% protein, 10-50% fat content. There is huge interest for using of
insects as an alternative protein sources for poultry nutrition. Although, insects are generally have
focused on insect protein as soybean meal or fish meal substitution, in recent years, their utility as an
alternative to antibiotics and their effects on immune response and intestinal histomorphology are being
investigated.
Antimicrobial peptides or bacteriocyne are small biological molecules (<10 kDa) with a broadspectrum of activity against bacteria, fungi, protozoa, and some viruses4. Much attention has been
devoted to AMPs recently, called natural antibiotics. Antimicrobial activity have also been extracted
from the mealworm that are active against Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus pyrogen, Micrococcus luteus, Corynebacterium diphtheriae but also against fungi that
are important in poultry. According to the report of a study. AMPs are released from haemocytes which
are secrete that protein and peptides into the haemolymph of insects such as mealworm where they
diffuse to infection area and attack of cell wall. The most commonly known AMPs are, for example,
microcyne, colicyne and lantibiotics. Inhibition of Salmonellae species by these microcynes, in
particular, is increasing its importance in poultry.
One of the best remedy for the alternatives to antibiotics is insect antimicrobial peptides. If we
think that the mechanisms of action are changed and conserved according to the evolutionary process,
we can say that insect’s peptides will be effective against bacteria.
Key words: Tenebrio molitaris, broilers, laying hens, antimicrobial effect

INTRODUCTION
The primary production costs in animal nutrition are feed and the highest proportion belongs to
protein sources that are commonly provide from soybean meal as a vegetable protein source in poultry
(1). However, reason for increasing price and being dependent on foreign countries have driven the
search for alternative protein sources in particular in some developing countries. Thereby, the potential
of insect protein such as mealworm (larvae of the Tenebrio molitor; TM) in poultry nutrition has drawn
much attention.
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Table 1. Nutrient composition of TM (2;3;4)

Nutrients
DM
CP
EE
NDF
Ash
Methionine
Lysine

%
93,9 - 94,8
47,7 - 52,4
21,57 - 37,7
7,2 - 7,95
3 - 4,69
0,59
1,47

AMP
Much attention has been devoted to AMPs recently, called natural antibiotics. Antimicrobial
activity have also been extracted from the mealworm that are active against Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pyrogen, Micrococcus luteus, Corynebacterium
diphtheriae but also against fungi that are important in poultry (5, 6).

MEALWORM IN POULTRY NUTRITION
Tenebrio Molitor larvae use in broiler diets is restricting up to 10%. But, they may be used without
adverse effects on performance parameters in soy bean basal diets (7). Other trial reported that TM can
be used 25% in diets without causing growth depression (8). The important point of using TM in diets
is its digestibility in poultry and Bovera et al. (1) and De Marco et al. (9) showed that TM can be used
as an alternative protein sources in broilers (Table 2).
Table 2. Illeal digestibilit of broilers fed TM as an alternative protein source

Parameters

Soy bean meal

TM

P value

Dry matter

88.22

86.42

<0.01

Organic matter

88.69

86.86

≤0.01

Crude protein

87.35

80.20

<0.0001

Ether extract

-

0.88

-

Gross energy

-

0.64

-

AME (MJ/kg DM)

-

16.86

-

AMEn (MJ/kg DM)

-

16.02

-

Lysine

-

0.85

-

Methionine

-

0.80

-

CONCLUSION
The best remedy for the alternatives sought by resistance to antibiotics is insect antimicrobial
peptides. If they think that their mechanism of action is changing according to the evolutionary process
and that it is protective, we can say that these components will be effective against bacteria.
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ABSTRACT
This study concentrates on the optimal control problem for stochastic switching systems with
variable delay. The linear regulator problem for controlled system governed by a set of stochastic linear
differential equations with variable delay is examined. Optimal control problem for above mentioned
systems with quadratic cost function is investigated. Necessary and sufficient condition of optimality is
obtained. The optimal control is shown to be a feedback control. And also the transversality conditions
at switching points are established.
Keywords: Stochastic differential equation, variable delay, condition of optimality,

switching linear system, Riccati equation
1 INTRODUCTION
There are some features worthy of being highlighted associated with this research: uncertainties,
time delay and non-invariant dynamic.
Systems with randomness have provided a lot of interest for problems of nuclear fission,
economics, finance and etc. [1,2]. Behavior of many real processes depends not only on their present,
but also on their previous states. Delayed differential equations are adequate models of processes with
a memory [3, 4]. Stochastic optimization problems for delayed differential equation are the study of
dynamical systems subject to random perturbations and time lag. The research on control theory has
developed considerably over last few years, inspired in particular by stochastic optimization problems
emerging from mathematical finance, communication systems, self-oscillating systems. [5–9].
The stochastic linear quadratic optimal control problem or the stochastic linear regulator problem,
which deals with minimizing a performance index of a system governed by a set of stochastic differential
equations is the most studied control problem.
The optimal control problem for linear systems was solved, as well as the filtering one, in 1960s
by Kalman [10]. Although the linear quadratic regulator (LQR) is one of the most studied control
problem in the literature, there exist a lot of invariant and noninvariant linear systems with still open
optimal control problems. There has been a rich theory on LQ control, deterministic and stochastic alike
(see [11-15]).
One of the elegant features of the LQ theory is the opportunity to give an explicit description
for optimal control in a linear state feedback form in terms of Riccati equation. Riccati equations,
associated with deterministic LQ problem or stochastic LQ problem with deterministic coefficients are
deterministic backward ordinary differential equations. Riccati equation for detrministic systems, was
essentially solved by Wonham [16] using Bellman’s principle of quasilinearization (see [17]).
Bismut performed a detailed analysis for stochastic LQ control problem with random
coefficients. Riccati equation in this case is a nonlinear backward stochastic differential equations. The
existence and uniqueness of solution for such class of equations was investigated in [18].

110 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Switching systems that a peculiar class of noninvariant systems have a benefit to model the
processes with continuous dynamic. For general theory and applications of stochastic switching
systems, we refer to [19-25].
This article is concerned with optimal control problem of stochastic linear switching systems with
variable delay.
The rest of paper is organized as follows. Section 2 formulates the main problem and
assumptions. The necessary and sufficient condition of optimality for stochastic linear switching
systems, corresponding stochastic Riccati equations is obtained in Section 3. The paper is concluded
in Section 4 .

2. PROBLEM FORMULATION

A l , B l , C l , M l , N l ,  l , K l are deterministic 𝑛𝑙 × 𝑛𝑙 , 𝑛𝑙 × 𝑛𝑙 , 𝑛𝑙 × 𝑚𝑙 , 𝑚𝑙 ×

Assume that,
𝑚𝑙 , 𝑛𝑙 × 𝑛𝑙 , 𝑛𝑙 × 1 ,
1

scalar matrices, respectively. G , N

l

, l  1,..., s,

are a positively semi-defined

s

matrices , and N ,..., N are a positively defined matrices.
Consider following linear controlled system with variable delay:

dxl  t    Al xl  t   Bl xl  t  h  t    C l u l  t  dt   Dl x l t   Ll x l t  h t   dwl t  ,

t  tl 1, tl , l  1,..., s;

(1)
(2)
(3)
(4)

x l 1 (t )   l x l (t )  K l , t  t l  ht l , t l , l  1,..., s  1;

x 1 t   K 0 , t  t 0  ht 0 , t 0 



;





u l t   u l t ,  U l  u l , L2F tl 1 , tl ; R ml | u l t ,U l  R ml

,

U l , l  1,..., s are non-empty bounded sets. The elements of U l are called the admissible
controls. Here ht   0, t  t 0 , t s  is continuously differentiable deterministic function, such that
where
𝑑ℎ(𝑡)
𝑑𝑡

< 1.

 x,u    x , x
1

The problem is concluded to find an optimal solution
a switching sequence

t  t1 , t 2 ,..., t s  which

2

,..., x s , u1 , u 2 ,..., u s

 and

minimize the cost functional :

s tl
 s

s
J  u   E Gx  ts  , x  ts      M l x l  t  , x l  t   N l u l  t  , u l  t   dt 
l 1 tl 1



(5)

on the decisions of the system (1)-(3) among the set of admissible controls (4).

3. MAIN RESULT
Next necessary and sufficient condition of optimality and explicit description of optimal control
for stochastic LQR problem is obtained .
Theorem. Let there exist random processes (  t  ,   t )  LF l (tl 1 , tl ; R l )  LF l (tl 1 , tl ; R
l

are the solutions of the following adjoint equations:
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d l  t   -  Al l  t   Dl  l  t   Bl l  r  t    M l xl  t   r '  t  dt



l
l

   t  dw  t  , t  tl 1 , tl  h  tl   , l  1,..., s,

 l
l l
l l
l 1 l 1
l
l l
'
l
l
d  t   -  At   t   Dt   t   B   r (t )    M x  t   r  t  dt    t  dw  t  , t  tl  h  tl  , tl  ,
 l
l l
l * l 1
  tl   G x  tl      tl  , l  1,..., s,
 s
s s
  ts   G x  ts  ;

(6)
here

𝜏 = 𝑟(𝜏)

The element

is a solution of the equation 𝜏 = 𝑡 − ℎ(𝑡).

  (t0 ,.., ts , xt1 ,..., xts , S 1,..., S s , u1,..., u s ) is an optimal solution of problem (1)-(5) only
s

and only if:

a) the candidate optimal controls u t  are defined by
l

N l*u l  t   C l* l  t   Ll* l  t  , t  tl 1 , tl  , l  1,..., s ;

(7)

b) the following transversality conditions hold for l  1,..., s  1 :

al 1 l  tl   Al xl  tl   Bl xl tl  h tl    C l u l tl  
bl 1
where

l 1

(8)

tl   Al 1xl 1 (r tl )  Bl 1xl 1 tl   C l 1ul 1  r (tl ) r ' tl   0;

a1  0, a1  ...as  b1  ...bs1  1, bs  0.
To prove this theorem we adopt the similar method as in [23] and [25].

In the theory it is very natural to connect the LQ problem with the Riccati equation for the possible
feedback design. This section is devoted to the stochastic LQ problem of switching systems and explicit
representation of the optimal control is determined via a set of stochastic Riccati equations. To
establish this fact we use following linear relation:

 l  t    p l  t  xl  t  , l  1,..., s, , a.c.

(9)

At the end, we obtain the differential equations of determination the functions p t  that are a
stochastic analogue of the Riccati equations.
Finally, considering (9) in expression (7), optimal control can be explicitly defined as:
l

 N  L p t  L  u t    C
l

l

l

l

l

l



pl t   Ll  l t   Ll pl t  Dl xl t  t tl 1 , tl 




,

here random processes (𝑝𝑡𝑙 , 𝛾𝑡𝑙 ) are the solutions of the following Riccati equations:




dp l  t     p l  t  Al  Al p l  t    l  t  D l  D l  l  t   Dtl p l  t  D l  p l  r (t )  Al  Al p l  r (t )  




M l  p l  t  C l   l  t  Ll  D l p l  t  Ll


  N  L p t  L  C
l

l

t

  l  t  dwl  t  , t  tl , tl  h(tl )  ;
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dp l  t     p l  t  Al  Al p l  t    l  t  D l  D l  l  t   Dtl p l  t  D l  M l 



 p t  C
l

l



  l  t  Ll  D l p l  t  Ll




  N  L p t  L  C
l

l

t

l

1

l





p l  t   Ll  l  t   D l p l  t  Ll  dt 


  l  t  dwl  t  , t  tl  h(tl ), tl .

The proof of this proposition is obtained by means of algebraic operations on the expressions (6) and
(7).

4. CONCLUSIONS
This study deals with delayed stochastic optimal control problems of the noninvariant natural
systems. An explicit solution to the LQR problem for stochastic switching systems with variable delay
is obtained. Finally, LQR controller is constructed by the solution of stochastic delayed Riccati
differential equation.
The condition of optimality developed in this manuscript can be viewed as a stochastic analogues
of results obtained in [9,10,20]. The LQ problem considered in this manuscript is a natural improving
of the problem given in [25].
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ABSTRACT
In this paper, classical vehicle routing problem is studied. Vehicle routing problem is one of the
most important combinatorial optimization problem in the literature. In the classical vehicle routing
problem model, the demand amount of the customers are known but in this case, stochastic demand is
analyzed which is important for the real life cases. Because, parameters of the problem may not always
be deterministic. Therefore, three types of stochastic distributions are analyzed. First one is the uniform
distribution, second one is the exponential distribution and the third one is poisson distibution. These
three methods are compared with each other by GAMS software on different test problems. The
objective of the problem is minimizing the total cost of the total travelled distance. This work is
important for the real life cases in the vehicle routing problem.
Keywords: Vehicle routing problem, Stochastic demand, Distributions, GAMS

1 INTRODUCTION
The vehicle routing problem (VRP) is a well known combinatorial optimization problem. This
problem is firstly studied by Dantzig and Ramser (Dantzig and Ramser, 1959). Since then, many authors
sre studied on this problem. There are different types of vehicle routing problem: classical (capacitated)
vehicle routing problem, open vehicle routing problem, heterogeneous fleet vehicle routing problem,
split delivery vehicle routing problem, stochastic vehicle routing problem, vehicle routing problem with
backhauls, vehicle routing problem with time windows etc.
The classical vehicle routing problem does not capture an important aspect of real life
transportation and logistics problems. Therefore, several of the problem parameters such as demand,
time, distance and others can be stochastic. Stochastic vehicle routing problem is the important variant
of the VRP. Stochastic VRP considers one or more parameters of the problem as stochastic or unknown
during the planning horizon. Stochastic parameters may be the presence of the customers, the nature of
the customer demand, service time, travel time of the vehicle or time windows.
The most common variants of stochastic VRP are VRP with stochastic customers (Dror and
Trudeau, 1989; Laporte et al. 1989). Yang et al. (Yang et al. 2000) studied stochastic customer demand
with restocking. Smith et al. (Smith et al. 2010) considered stochastic demand dynamic VRP with
multiple vehicles priority. Bertsimas studied stochastic demand with different route updating strategies
(Bertsimas, 1991). Rossetti et al. (Rossetti et al. 2009) analyzed stochastic customer demand using ant
based simulation. Erera et al. considered the same problem with duration constraints (Erera et al. 2010).
Moghaddam et al. (Moghaddam et al. 2012) considered stochastic demand by using advanced particle
swarm optimization. Kenyon and Morton (Kenyon and Morton, 2003) studied stochastic service time
and travel time. Goodson (Goodson, 2012) studied on stochastic customer demand. They analyzed the
problem with the cyclic order simulated annealing procedure to solve the multi-compartment VRP.
The objective of the problem is minimizing the total cost of the total route. In real life situation,
there are not always deterministic parameters for the regarding problem. To better describe the real
world, stochastic data must be included to the model. Stochastic demand is an important part of the
stochastic vehicle routing problem. Therefore, 3 demand distributions are used to analyze the problem
which are uniform, exponential and Poisson distributions.

2. MATHEMATICAL MODEL OF THE VEHICLE ROUTING PROBLEM
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There are several mathematical models for the classical vehicle routing problem. The three index
formulation of the problem is given below:
Sets and Parameters
𝑖, 𝑗: set of customers 𝑖, 𝑗 =1,…,n. 1 is the depot location.
𝑛: total number of customers
𝑘: set of vehicles 𝑘=1,…,K

K: total number of vehicles
𝑑𝑖 : the demand amount of customer i
𝑄𝑘 : the capacity of vehicle k
𝑐𝑖𝑗 : cost of travelling from customer i to customer j
Decision Variables
xijk : {

1,
0,

if vehicle k travels from customer i to customer j
otherwise

ui , uj : positive variables which are used in the subtour elimination constraint.
Under these notations, the mathematical model of the vehicle routing problem is formulated as
follows:
Objective function
z = ∑ni=1 ∑nj≠i ∑K
k=1 cij xijk

(1)

subject to
∑ni=1 ∑nj≠i di xijk ≤ Q k
∑ni=1 ximk − ∑nj=1 xmjk = 0

∀k

(2)

m = 2, . . , n; ∀k

(3)
∑ni=1 ∑K
k=1 xijk = 1

j = 2, … , n

(4)
ui − uj + n ∑K
k=1 xijk ≤ n − 1

i = 2, … , n;j = 2, … , n

(5)
xijk ∈ {0,1}
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Objective function (1) is the minimization of the total travelling cost. Constraint (2) describes the
capacity constraint. Total capacity of the route can not exceed the capacity of that vehicle. Constraint
(3) states the vehicle flow. If a vehicle travels from city 𝑖 to city 𝑚, this vehicle also travels from city 𝑚
to city 𝑘 (or depot). Constraint (4) states that a vehicle must travel to each city exactly once. Constraint
(5) is the subtour elimination constraint which is described by Miller et al. (Miller et al. 1960). Constraint
(6) describes the binary variable.

3.MATERIAL AND METHOD
3 approaches are used for analyzing the vehicle routing problem with stochastic demand. First
one is the uniform distribution, second one is the exponential distribution and the third one is poisson
distibution. These three methods are compared with each other to analyze the differences. Methods are
explained in detail in the following:
1) Uniform distribution: The probability density function and and cumulative distribution
function for a continuous uniform distribution on the interval [a, b]:
0
1
𝑃(𝑥) = {
𝑏−𝑎
0

𝑓𝑜𝑟 𝑥 < 𝑎
𝑓𝑜𝑟 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑓𝑜𝑟 𝑥 > 𝑏

In this case, the demand parameter for customer i can be generated by demand(i) =
uniform(0,1)
2) Exponential distribution: An exponential distribution with parameter 𝜆 > 0, is defined by
a density function of:
λe−λx , 𝑥 ≥ 0,
f(x) = {
0,
𝑥 < 0,
with μ =

1
λ

and variance σ2 =

1
.
λ2

The cumulative distribution function:

−λx
F(x) = {1 − e , 𝑥 ≥ 0
0,
𝑥 < 0.

Generating the random number from an exponential distribution is as follows:
a) Generate a uniform variate 𝑈~𝑈(0,1)
b) Solve 𝐹(𝑥) = 𝑈 for 𝑥
c) 𝑈(0,1): uniformly distributed random number between 0 and 1.
3) Poisson distribution: The Poisson distribution is defined by the following probability
function:
P(X = n) =

λn e−λ
,𝑛
n!

= 0,1,2, …, and 𝜆 > 0,

where the mean and variance are given by: μ = λ, σ2 = λ.
From the queueing theory, it is dedicated that for Poisson arrivals, the interarrival times follow an
exponential distribution. The algorithm for Poisson variates is as follows:
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a)
Generate exponential variates, 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 ,…. with mean 𝜇 = 1 and stop as soon as
∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ≥ 𝜇
b)
Return 𝑛 − 1

4. COMPUTATIONAL RESULTS
All methods described in Section 3 are analyzed on different test problems. Test problems are
generated by Christofides et al.(Christofides, Mingozzi and Toth, 1981). Customer coordinates and
vehicle capacities are taken from these problems. Customer demands are generated by using uniform,
exponential and poisson distributions. The 𝜇 parameter of exponential distribution is taken as 5
randomly. The analysis of the problems are given in Table 1. The numbers in the table describes the
total travelling cost (distance) of each problem. 4 test problems are used for the analysis. From Table 1,
it is observed that the total travelling cost changes when the demand distributions also changes.

Table 1. The analysis of methods on test problems
Test problem
E016-03m
E021-04m
E022-04m
E023-03m

Uniform
219
275
278
470

Exponential
238
272
278
470

Poisson
219
275
278
470

5. CONCLUSION
In this paper stochastic vehicle routing problem is studied. In the literature, there are many
different papers about this problem because this is an important type of vehicle routing problem
since the problem parameters may not always be deterministic. Therefore, three types of stochastic
distributions are analysed for stochastic cases. First one is the uniform distribution, second one is the
exponential distribution and the third one is poisson distibution. These three methods are compared with
each other by GAMS software on different test problems.
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ÖZET
Bu çalışmada Ticari Binalar Enerji Tüketimi Anket Çalışması (CBECS) hakkında bilgi
verilmekte ve buna benzer olarak Türkiyedeki çalışmalar ile karşılaştırma yapılmıştır. CBECS veri
tabanı çalışmasına Amerikada yeni ve kullanımda olan büyük çaplı veya ticari binalardaki enerji
kullanım değerlerini izlemek ve enerji verimliliği konusunda bir araç geliştirmek üzere başlanmıştır.
Binalarda enerji verimliliği çalışmaları yükselen enerji maliyetlerine ve iklim değişikliğine bağlı olarak
büyük önem kazanmaktadır. Büyük kullanım alanlarına sahip olan yeni ticari binalarda enerji verimliliği
konusundaki iyileştirmeler binanın enerji maliyetlerini, işletme maliyetlerini ve karbon ayak izi değerini
düşürmek için en kolay yoldur. Amerikada ofis binalarının da enerji kullanımının düşürülmesi gerektiği
bu çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Buna benzer veri tabanı çalışmaları benchmarking yani karşılaştırma
yapabilme açısından öenm kazanmakta ve ilgili lişi ve kurumlara yol gösterebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ticari Binalar, CBECS, Enerji Tüketimi, Anket, Enerji Verimliliği

ABSTRACT
This study is about Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS) benchmarking
database consept, its applications and in Turkey related applications. CBECS is useful for energy
efficiency in new and also old commercial building constructions, which is a key target to control and
lower U.S. nation-wide energy use. Building energy efficiency has come to the forefront of political
debates due to high energy prices and climate change concerns. Improving energy efficiency in new
commercial buildings is one of the easiest and lowest cost options to decrease a building’s energy use,
owner operating costs, and carbon footprint. Office buildings must be improved to make major gains in
reducing U.S. building energy use. Energy benchmarking offers initial building energy performance
assessment without rigorous evaluation. ‘‘Seeing’’ that building energy use is excessive, is the first step
to change. Energy benchmarks based on the Commercial Buildings Energy Consumption Survey
(CBECS) are investigated in support of the U.S. Department of Energy’s Energy Partnerships program.
Keywords: Commercial Buildings, CBECS, Energy Consumption, Survey, Energy Efficiency

1 INTRODUCTION
This report is about commercial buildings energy consumption survey (CBECS) benchmarking
database consept, its applications and in Turkey related applications. CBECS is useful for energy
efficiency in new commercial building constructions, which is a key target to control and lower U.S.
nation-wide energy use.
Building energy efficiency has come to the forefront of political debates due to high energy prices
and climate change concerns. Improving energy efficiency in new commercial buildings is one of the
easiest and lowest cost options to decrease a building’s energy use, owner operating costs, and carbon
footprint.
Office buildings must be improved to make major gains in reducing U.S. building energy use.
Energy benchmarking offers initial building energy performance assessment without rigorous
evaluation. ‘‘Seeing’’ that building energy use is excessive, is the first step to change. Energy
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benchmarks based on the Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS) are investigated
in support of the U.S. Department of Energy’s Energy Partnerships program.

2. HISTORICAL BACKGROUND
The CBECS was first conducted in 1979 without limitations. Since then, it was conducted
every 3 or 4 years. It was mandated by the Department of Energy (DOE) Organization Act of 1977,
Public Law 95-91. 1992 CBECS database is used to develop distributions of electric energy use
intensities (EUIs) in the office buildings for the nine U.S. census divisions. Eighth and most recent
survey, was conducted in 2003. CBECS is currently conducted on a quadrennial basis.
For the 1999, 1995, and 1992 CBECS, all published data and reports are available on the CBECS
website, in the form of detailed tables, public use data, and special reports. Selected data from 1989,
1986, 1983, and 1979 CBECS can be found in tables of special report “Buildings and Energy in the
1980's.” Moreover, “Annual Energy Review” includes a couple summary tables with data from every
CBECS.
2.1 CBECS Data Base
CBECS stands for “Commercial Buildings Energy Consumption Survey”. CBECS database
compiled by the U.S. Department of Energy: “CBECS is a national sample survey that collects
information on the stock of U.S. commercial buildings, their energy-related building characteristics, and
their energy consumption and expenditures”.
Sample sizes ranges from 5,000 to 7,000 buildings nationwide. Confidentiality, all data are
collected under the Confidential Information Protection and Statistical Efficiency Act of 2002
(CIPSEA). CBECS interviews conducted professionally using a computerized survey instrument and
usually lasts 30 minutes.
Advance package of materials (including worksheets) are provided to building a few days before
interview. They cover many topics – building size and use, ownership and occupancy, energy sources,
uses, equipment, energy consumption and cost. CBECS interviews are followed by an energy supplier
survey – if useable energy usage information is not available from building respondent.
2.2 CBECS for Buildings
In the Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS), buildings are classified
according to principal activity, which is the primary business, commerce, or function carried on within
each building. Commercial buildings include all buildings in which at least half of the floorspace is used
for a purpose that is not residential, industrial, or agricultural, so they include building types that might
not traditionally be considered “commercial,” such as schools, correctional institutions, and buildings
used for religious worship.
Buildings used for more than one of the activities described below are assigned to the activity
occupying the most floorspace at the time of the interview. Thus, a building assigned to a particular
principal activity category may be used for other activities in a portion of its space or at some time
during the year. In the 1999 and 2003 CBECS, respondents were asked to place their building into a
sub-category that was a more specific activity than has been collected in prior surveys. This was done
to ensure the quality of the data; after data collection, the subcategories were combined into these more
general building categories, which are consistent with prior CBECS surveys.
Target population of CBECS interviews are any building that is not residential, not agricultural,
and not manufacturing. The excluded buildings from CBECS are buildings less than 1,000 square feet,
parking garages, buildings on military bases, other restricted-access buildings, and buildings on
manufacturing facilities.
Building Type classifications, also known as Principal Building Activity are Education, Food
Sales, Food Service, Health Care (Inpatient), Health Care (Outpatient), Lodging, Mercantile (Enclosed
and Strip Malls), Mercantile (Retail Other Than Mall), Office, Other, Public Assembly, Public Order
and Safety, Religious Worship, Service, Vacant, Warehouse and Storage.
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Table 1. CBECS building types, their definitions and their sub-categories

Building Type

Definition

Includes
Sub-Categories
2003 CBECS Questionnaire

These
from

1

Education

Buildings
used
for
academic or technical classroom
instruction, such as elementary,
middle, or high schools, and
classroom buildings on college or
university campuses. Buildings
on education campuses for which
the main use is not classroom are
included in the category relating
to their use. For example,
administration buildings are part
of "Office," dormitories are
"Lodging," and libraries are
"Public Assembly."









elementary or middle school
high school
college or university
preschool or daycare
adult education
career or vocational training
religious education

2

Food Sales

Buildings used for retail
or wholesale of food.





grocery store or food
market
gas station with a
convenience store
convenience store

Buildings
used
for
preparation and sale of food and
beverages for consumption.




fast food
restaurant or cafeteria



3

Food Service

4

Health
(Inpatient)

Care

Buildings
used
as
diagnostic
and
treatment
facilities for inpatient care.




hospital
inpatient rehabilitation

5

Health
(Outpatient)

Care

Buildings
used
as
diagnostic
and
treatment
facilities for outpatient care.
Medical offices are included here
if they use any type of diagnostic
medical equipment (if they do
not, they are categorized as an
office building).



medical office (see previous
column)
clinic or other outpatient
health care
outpatient rehabilitation
veterinarian

Buildings used to offer
multiple accommodations for
short-term
or
long-term
residents,
including
skilled
nursing and other residential care
buildings.





6

Lodging
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Mercantile
Buildings used for the sale
(Retail Other Than and display of goods other than
Mall)
food.

Mercantile
Shopping
malls
(Enclosed and Strip comprised of multiple connected
Malls)
establishments.
Office

Buildings used for general
office space, professional office,
or
administrative
offices.
Medical offices are included here
if they do not use any type of
diagnostic medical equipment (if
they do, they are categorized as
an outpatient health care
building).







retail store
beer, wine, or liquor store
rental center
dealership or showroom for
vehicles or boats
studio/gallery




enclosed mall
strip shopping center



administrative or
professional office
government office
mixed-use office
bank or other financial
institution
medical office (see previous
column)
sales office
contractor's office (e.g.
construction, plumbing,
HVAC)
non-profit or social services
research and development
city hall or city center
religious office
call center













10

Warehouse
and Storage

Buildings used to store
goods, manufactured products,
merchandise, raw materials, or
personal belongings (such as
self-storage).





refrigerated warehouse
non-refrigerated warehouse
distribution or shipping
center

11

Public
and Safety

Buildings used for the
preservation of law and order or
public safety.





police station
fire station
jail, reformatory, or
penitentiary
courthouse or probation
office

Order



12

Religious
Worship

Buildings in which people
gather for religious activities,
(such as chapels, churches,
mosques,
synagogues,
and
temples).
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Buildings in which people
gather for social or recreational
activities, whether in private or
non-private meeting halls.















14

Service

Buildings in which some
type of service is provided, other
than food service or retail sales of
goods














social or meeting (e.g.
community center, lodge,
meeting hall, convention
center, senior center)
recreation (e.g. gymnasium,
health club, bowling alley,
ice rink, field house, indoor
racquet sports)
entertainment or culture
(e.g. museum, theater,
cinema, sports arena,
casino, night club)
library
funeral home
student activities center
armory
exhibition hall
broadcasting studio
transportation terminal

vehicle service or vehicle
repair shop
vehicle storage/
maintenance (car barn)
repair shop
dry cleaner or laundromat
post office or postal center
car wash
gas station
photo processing shop
beauty parlor or barber shop
tanning salon
copy center or printing shop
kennel

15

Vacant

Buildings in which more
No subcategories collected,
floorspace was vacant than was but a question was asked to determine
used for any single commercial whether the building was completely
activity at the time of interview. vacant.
Therefore, a vacant building may
have some occupied floorspace.

16

Other

Buildings
that
are
industrial or agricultural with
some retail space; buildings
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having
several
different
commercial activities floorspace.



telephone switching

3. CBECS DATA RESULTS
Key milestones for CBECS can be seen in the Figure 2. These key milestones are the important
steps for taking the CBECS data results. From Table 2, 2003 CBECS national median source energy use
and performance comparisons by building types can be observed. Median source EUI, average percent
electric use, median site EUI values for various building types can be taken from Table 2 for year 2003.
Additionally, site electricity use ratios of equipments, ventilation, cooling, space heating, and lighting
in office buildings are seen from the pie diagram of Figure 3. Accordingly, the biggest share in site
electricity use is for lighting with its 44% percentage, followed by office equipments with its 24%
percentage and the least one is 3% shared space heating.
3.1 Advantage of CBECS Data Base
CBECS data is valuable. CBECS creates a “benchmark” by displaying the energy use of a typical
building of your type and location. Use this valuable “peer group” information to help answer questions
such as:
Is the building relatively efficient or inefficient compared with its peer group?
When a building is built or bought, what can be expected the annual energy usage to be?
What is the estimated operational breakdown of building energy usage?
How does energy usage vary in different parts of the country?
Should energy management projects in the building be invested?
Additionally, commercial buildings energy intensity over time can be learned by CBECS data
results as seen in Figure 4.

Figure 1: CBECS data of year 2003 for energy consuming rates of each type of U.S. commercial
buildings
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Figure 2: . Key milestones of CBECS

Figure 3: 1995 CBECS data results regarding site electricity use in office buildings
Table 2. 2003 CBECS national median source energy use and performance comparisons by building
types
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Figure 4. Commercial buildings energy intensity over time
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Figure 5. EUI comparison – Baseline vs. CBECS
Energy Star is an international standard for energy efficient consumer products originated in the
USA. It was created in 1992 by Environmental Protection Agency (EPA) and the Department of Energy
(DOE). Since then, Australia, Canada, Japan, New Zealand, Taiwan and the European Union have
adopted the program.
CBECS is not same as ENERGY STAR, but they are related. The statistical engine that creates
ENERGY STAR building ratings uses CBECS as the foundation. EPA conducts statistical analysis on
the data gathered by the Department of Energy’s Energy Information Administration during its
quadrennial CBECS.
Baseline is another surveying like CBECS in USA. A baseline survey is one that looks at study
characteristics at a particular time or under a particular set of conditions to establish a "base line."
Compared values of Baseline and CBECS are seen in the Figure 5.
4. TURKEY APPLICATIONS
Regulation related increasing energy resources and efficiency in energy usage was released on 2007 at
official gazette in Turkey. However, there is not a national CBECS type detailed database, yet. There
are also related studies in Turkey, too. These are: BEP-TR, BEP-HY, ENVER, SmartSpaces (Saving
Energy in Europe's Public Buildings using ICT) Project, Evaluation of Current Situation of Buildings
Sector Report by Tülin Keskin (August 2010), TÜİK data related energy consuming.
4.1 ENVER Portal Data Base
EnVer is energy efficiency portal database for energy consuming declarations in accordance with energy
efficiency law. EnVer portal is developed by ministry of energy and natural resources. For proceedings,
the companies become a member of EnVer portal and fill in the reference energy information form.
These companies stated below should enter their energy consumption data to EnVer database: Industrial
companies that total average yearly energy consumptions of last three years are thousands TEP and
more, Public buildings that its total construction area 10000 m2 or total yearly energy consumption 250
TEP and more, Private buildings that total closed construction area 20000 m2 or total yearly energy
consumption 500 TEP and more.
4.2 BEP-TR and BEP-HY for Turkey
BEP-TR is developed by the ministry of environment and urbaning. BEP-HY (Building Energy
Performance-Calculation Method) is the road map of calculation of yearly energy consumption
amounts/per area (m2) and related CO2 emissions of the buildings covered by the BEP regulations.
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BEP-TR is internet based software calculating yearly energy consumption amounts/per area (m2)
and related CO2 emissions of buildings covered by BEP regulations. Energy performance and emission
release class of the buildings are obtained according to BEP-HY results. BEP-TR software training
videos are available on the related website. BEP-TR produces the suitable energy idendity card of the
related building using BEP-HY as seen in the Figure 7.
4.3 Evaluation of Buildings Sector Report
This ‘Evaluation of Current Situation of Buildings Sector’ report is written by Tülin Keskin to
summarize the current situation of building sector on August 2010. This report is covered by Turkey’s
national climate change action plan development project. Contents of the report is wide such as
explanations of buildings sector, buildings and emissions, building structures in Turkey, energy
consumption and energy efficiency of building sectors, current status, politicas, regulations, finance and
economical tools, actions/projects, R&D, information systems, searching/reporting, education/capacity
development.
The data in the Figure 8 are taken from ETKB’s general energy balance table of the year 2008.
As seen from the Figure 8, the mostly consumed energy is natural gas with its 26% proportion. It is
followed by electricity with its 24% ratio. Additionally, the total consumption ratio of the renewable
energy types which are sun, geothermal, wood and animal-herb residue is 21%. The animal-herb residue,
which is used traditionally for heating in rural areas, gave its place to natural gas and coal, gradually.
While heating is carried out by fuel in the building sector, electricity is used for cooling, lightening,
electrical devices and other services. The data in the Figure 9 are taken from SD report by Barış Sanlı
on March 2008. As seen from the Figure 9, the highest energy demands of summer months in Turkey
are due to increase in air conditioner sells. In the recent years, window type air conditioner sellings
increased further due to the rising in summer temperatures especially in the south region of Turkey,
which lead to energy demand increase, recently. Thus, electric energy demand also increases sharply in
summer with maximum values in daylights since millions of air conditioners work. A new energy
strategy should be developed in order to solve this rather negative and high cost energy loss problem of
our energy system.

Figure 6. Schematic diagram of BEP-TR
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Figure 7. Energy idendity card for a building

2. CONCLUSIONS
Energy efficiency in new building construction has become a key target to lower nation-wide
energy use. Goals are to estimate life-cycle energy savings, carbon emission reduction, and cost
effectiveness of energy efficiency measures in new commercial buildings using an integrated
design approach, and estimate implications.
This type of Data Base systems can be used to decrease energy use in new commercial buildings
by 20–30% on average and up to over 40%.Improved efficiencies allow installation of smaller,
cheaper HVAC equipment. These improvements not only save money and energy, but reduce
a building’s carbon footprint by 16% on average. A cost on carbon emissions from energy use
increases the return on energy efficiency investments, making some cost-ineffective projects
economically feasible.
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ÖZET
Kültür tarihinin birinci elden ve milli kültür mirasımızın kaynaklarından olan el
yazmaları, nadir eserler ve arşiv vesikaları, bilim adamlarının ve araştırmacıların çalışmalarına
ışık tutan en değerli kültür varlıklarıdır. Bu çalışmanın amacı ise, Süleymaniye el yazma eserler
kütüphanesindeki bu değerlerin korunmasına katkıda bulunmak için, kitapların bulunduğu
ortamın sıcaklık ve nem değerlerinin bu kıymetli ve nadir eserler üzerindeki etkilerinin ve bu
değerlerin kitaplar üzerinde mantar oluşumuna etkilerinin mikroskobik olarak incelenmesidir.
Sıcaklık ve nem değerlerindeki değişimlerin kütüphanedeki eserler üzerinde verdiği hasarlar
biyolojik, mekanik ve kimyasal etkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Sıcaklık ve nem ortamda
canlıların yaşaması için elverişli şartların oluşmasında esas faktörlerdendir. Bu canlılar arasında
mantarlar en önemlisini teşkil eder.
Anahtar Kelimeler: Psikometrik Şartlar, Antik Eski Eserler, Kağıt Üzerinde Mantar

Gelişimi

AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF
ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON THE GROWTH OF MOLD IN
MANUSCRIPT BOOKS OF SULEYMANIYE LIBRARY
ABSTRACT
Manuscripts, unique historical books, archival documents which are the primary sources of our
national heritage and our most precious cultural assets shed light on the researches of scientist
and researchers. And the aim of this study is to analyse the influence of temperature, humidity
and mold over the cultural works in Süleymaniye library of manuscripts in order to protect these
cultural assets. Deteriorations caused by temperature and humidity occur with biological,
mechanical and chemical effects. Temperature and humidity is vital factor for growth of micro
organisms. Especially the mold are the most important organisms amongst them.
Keywords: Commercial Buildings, CBECS, Energy Consumption, Survey, Energy
Efficiency
1 INTRODUCTION
Serving the handmade boks for the readers and developing the techniques to protect them
is a crusial duty for the science people given by history.
Rapid changes in temperature and relative humidity causes mechanical problems in pages
and dispersion of them. The environmental moisture content (EMC) fo each material is to be
kept in some specific range in order to obtain maximum amount of physical and chemical
stabilization.
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When there is a small amount of change in environmental humidity, the relative humidiry
becomes a risk factor. So the humidity related damages called as ‘Relative Humidity Damage’.
Instead of defining definite humidity amounts, an acceptable ranges are used. [1] So, the aim
of this study is to investigate the optimum values of factors which are relatively easy to control
(temperature and relative humidity) and contribute for the handmade book storage in safety.
2. THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON HANDMADE BOOKS
2.1 Temperature and Relative Humidity

The most important factors that can be controlled for the paper products are temperature
and relative humidity. Also the papers naturally include some amount of humidity. The paper
products have the hygroscopic property and when the relative humidity increases they absorb
moisture until equilibrium is reached. When the relative humidity is about % 50, they include
% 7, when it is % 70 they include % 10 relative humidity [2].
2.2 Biologic Damage
Temperature and relative humidity are two main factors which make a medium suitable
for growth of mold, bacteria and some insects.Table 1. CBECS building types, their definitions
and their sub-categories
2.2 Mold
Molds need some amount of temperature, relative humidity, pH, oxygen and nourishment
in order to grow and augmentation. .[3] Mold growth is based on spores. These spores apread
by air circulation or by integrating on insects. And these spores are durable for negatory
conditions. So they can stay alive for long periods of time. When the temperature and relative
humidity values of the medium becomes sutable for mold growth, these spores smash and
become hif.
In order to avoid mold growth factors like moisture contents of the material, temperature,
air circulation, light, potential material contents should be limited. Relative humidity is more
effective than Environmental Moisture Content (EMC) in mold growht and should be measured
instead of EMC.
As a result, the relative humidity in the level of 70 % makes the mold growth easier. So
in libraries, it is advised to keep the relative humidity levels lower than 65 %. But in a level
which is lower than 40% paper becomes brittle, so the safe relative humidity range in museums
is 45 % - 65 %.
3. STANDARD VALUES OF TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
has defined 5 classifications for museums, libraries and archieves with specific temperature and
relative humidity Standard values. These classes are AA, B, C and D. The Standard values are
shown in following Table.1 .

4. PROTECTION TECHNICS OF HANDMADE ARTCRAFTS
In an HVAC (Heating Ventilation and Air- Conditioning) system, the temperature of
the media, relative humidity, air movements are regulated and iar filtration is supplied. Also
the materials in this media should be protected against the damages. So when an HVAC
system is designed these should be taken into account. Mainly special HVAC systems are
classified as ;
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1. Museums; which include oversensitive artcrafts
2. Libraries and archieves; which include books, maps, microfilms etc.

Figure 1. Time needed for mold growth to become visible (Hens 1993)

Figure 2. LifeTime Multipliers with Psychrometric Diagram

4.1 Primary Elements of an HVAC System
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The primary elements of this system are ; constant air flow, cooling and heating,
humidification, dehumidification, outside air, particle filtration, gaz phase filtration, air
distribution and general control of other parameters.

Figure 3. Primary Elements Diagram of Preservation HVAC System

5. APPLICATION
In this study the data from Süleymaniye Handmade books Library have been taken. First
of all, the temperature and relative humidity values of the library media are evaluated. Then
some samples are taken from the library and biological damages are investigated.
5.1 Temperature and Relative Humidity Changes
In this study the measurements are made in room 4 of the Library. During 24 hours,
measurements are made in every 40 seconds and required database has been obtained the
following statistical values have been obtained:
Average Temperature: 17.32 °C
Average Relative Humidity: 48.26 %
Standard Deviation of Temperature : 0.464
Standard Deviation of Relative Humidity: 2,864
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Tablo 1. ASHRAE Table for Air Conditions of Museums and Similar Places

5.2 Investigation of Biologic Damage
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Figure 4. Biologically Damaged sample books

Figure 5. Growing spores at one of the sample book

5.3 Results
In this study of Süleymaniye Handmade Books Library Room 4;
• Relative Humidity and Temperature,
• Biologic Damage
topics are investigated. Temperature and Relative Humidity (RH) values have been taken for
one month within the period of 40 seconds then those values are given following graphs for evaluation.
Following results have been observed for ten samples:
•
•
•
•

Mold growth, spores or hifs are observed in all book samples
In sample 1, 5, 9 and 10 both hifs and spores are observed.
In samples 2, 4, 6, 7 and 8 only the hifs are observed.
In sample 3 only spores are observed.

Temperature and RH Daily Avarage Values are shown in Figure.7 and 9 and then also the day
in which these changes are maximum have been selected and for this day hourly average value graphs
have been also plotted at Figure.8 and Figure 10
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Figure.6: General viewing of growing spores on the page of the sample book

Figure.7: Daily Temperature variations for one month

Figure.8: Hourly Temperature variations for selected one day
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Figure.9: Daily RH variations for one month

Figure.10. Hourly Temperature variations for selected one day

5. CONCLUSIONS
The factors that cause deformations in artcrafts in Süleymaniye Handmade Books Library are
investigated in this study. The most important factors are the fluctuations in temperature and relative
humidity and biologic damages. And the following data are collocted in a one month study:
•
•
•
•

Average Temperature: 17.32 °C
Average Relative Humidity: 48.26 %
Standard Deviation of Temperature : 0.463585
Standard Deviation of Relative Humidity: 2,8638368

The fluctuations in temperature and relative humidity causes expansions and contractions in pages of
books and make them brittle. [5]
Biologic damage happens in a condition in which the temperature and relative humidity are in high
levels. When the temperature decreases, the molds becomes spores and can live on pages for years. And
when the temperature rises, they start their activities again.
The month in which the measurements are made was not suitable for mold growth but the previously
grown mold became active by the rises of temperature and relative humidity. The biologic damage will
continue even if the mold on the pages are not cleaned.
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If the fungus on the pages are in contact with human skin allergic problems will be faced with. And
some kinds of fungus releases their spore to the ambient air, and the breathing these spores will also
cause infections on human beings.
In order to protect these valuable artifacts (by thinking about human comfort), specific systems should
be developed . And also the temperature and relative humidity values should be taken into account
together.
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ABSTRACT
Electric transport systems have become one of the indispensables of today. Its importance
increases both in urban and intercity passenger and goods transportation. For this reason, power
supply systems are installed in order to provide uninterrupted, high quality and safe energy to
railway vehicles. The electric train sets differ from the power supply network between the
conductive lines and the power distribution network and the local network users.
Keywords: Fourier series fourier analysis signal processing

1 INTRODUCTION
The Fourier series is named in honour of Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), who
made important contributions to the study of trigonometric series, after preliminary
investigations by Leonhard Euler, Jean le Rond d'Alembert, and Daniel Bernoulli.[nb 1] Fourier
introduced the series for the purpose of solving the heat equation in a metal plate, publishing
his initial results in his 1807 Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les corps solides
(Treatise on the propagation of heat in solid bodies), and publishing his Théorie analytique de
la chaleur (Analytical theory of heat) in 1822. The Mémoire introduced Fourier analysis,
specifically Fourier series. Through Fourier's research the fact was established that an arbitrary
(continuous)[2] function can be represented by a trigonometric series.
The first announcement of this great discovery was made by Fourier in 1807, before the
French Academy.[3] Early ideas of decomposing a periodic function into the sum of simple
oscillating functions date back to the 3rd century BC, when ancient astronomers proposed an
empiric model of planetary motions, based on deferents and epicycles.

2 FOURIER ANALYSIS AND HISTORY
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The heat equation is a partial differential equation. Prior to Fourier's work, no solution to
the heat equation was known in the general case, although particular solutions were known if
the heat source behaved in a simple way, in particular, if the heat source was a sine or cosine
wave. These simple solutions are now sometimes called eigensolutions. Fourier's idea was to
model a complicated heat source as a superposition (or linear combination) of simple sine and
cosine waves, and to write the solution as a superposition of the corresponding eigensolutions.
This superposition or linear combination is called the Fourier series.
From a modern point of view, Fourier's results are somewhat informal, due to the lack of
a precise notion of function and integral in the early nineteenth century. Later, Peter Gustav
Lejeune Dirichlet[4] and Bernhard Riemann[5-7] expressed Fourier's results with greater
precision and formality.
Although the original motivation was to solve the heat equation, it later became obvious
that the same techniques could be applied to a wide array of mathematical and physical
problems, and especially those involving linear differential equations with constant
coefficients, for which the eigensolutions are sinusoids. The Fourier series has many such
applications in electrical engineering, vibration analysis, acoustics, optics, signal processing,
image processing, quantum mechanics, econometrics, thin-walled shell theory, etc [8-10].
2 FOURIER SERIES USAGE AREAS
Areas where the Fourier series are used;
Electrical and Electronics Engineering
Mechanical engineering,
Communication area,
In vibration analysis,
In acoustic calculations,
In signal processing,
In medicine
In quantum mechanics in physics
In other science-technology fields
it is used.

3 BIRTH OF HARMONIC ANALYSIS
Since Fourier's time, many different approaches to defining and understanding the
concept of Fourier series have been discovered, all of which are consistent with one another,
but each of which emphasizes different aspects of the topic. Some of the more powerful and
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elegant approaches are based on mathematical ideas and tools that were not available at the
time Fourier completed his original work. Fourier originally defined the Fourier series for realvalued functions of real arguments, and using the sine and cosine functions as the basis set for
the decomposition [10-13].

Many other Fourier-related transforms have since been defined, extending the initial idea
to other applications. This general area of inquiry is now sometimes called harmonic analysis.
A Fourier series, however, can be used only for periodic functions, or for functions on a
bounded (compact) interval [10-13].
3 FOURIER ANALYSIS
An f (t) function;
If the finite number of discontinuities hosting,
If there are maximum and minimum points in the final number,
If the average value is finite,
The function f (t) can be opened to the Fourier series.

or

it can be written as. In these equations; t: Independent variable (t = wt), Ao: Constant
term indicated by the index "0". The first term with the "1" index is the basic component. The
fundamental component is considered to be a complete sinusoidal wave. 2, 3, 4, ..., n are
harmonic terms.
is the Fourier coefficients of the function
f (t).
n: 1, 2, 3, ..., n is the harmonic order. The frequency of f(t), which changes in a different form
in the T period, can be expressed as follows according to Fourier (Equation 3 and 4);

Or
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Here,
Co: Fixed term,
The amplitude of the harmonics

equations can be written. In energy systems, wt is written instead of t. The new version
of the equation;

or

Exponential fourier series are used in Fourier integral and computer-aided frequency
domain analysis.
Used in mathematics [10, 14-18],
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If Equation 13 and Equation 14 are substituted in Equation 10 [10. 19-21],

After the necessary arrangements; the Fourier Series (trigonometric) of the function f (wt)
is as in Equation 16.

Expression of Dn in the f(wt);

4. RESULTS
The Fourier series are used in engineering, communications, vibration analysis, acoustics,
signal processing, medicine, physics and science-technology.
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ABSTRACT
In this study, rail transportation systems are explained and the requirements for quality
power supply are examined. The level reached by travel demands in large cities necessitates
service by rail systems. In the urban areas, the implementation of RTSs is the basis of traffic
problems in big cities. Many problems arise during the development of existing RTS in cities
and the planning and implementation of new systems. Due to the fact that new RTSs have not
been used for transportation in the city for many years, the technical experience and knowledge
have been insufficient. In this study, rail transportation systems are explained and the
requirements for quality power supply are examined.
Keywords: RTS, CER, Rail Systems, Transportation

1 INTRODUCTION
The transportation sector covers the passenger and cargo movements carried out by the
rapidly growing urban population in order to maintain daily activities. Rail transport systems
(RTS) have taken its place in the traffic as today's transportation vehicles. A number of trips in
a day in urban and intercity transport are much more than the number of trips made by the city
in a day with land, iron, sea and air.
The rapid increase in the urban population and the increase in the daily travel rates per
person with the developing economic actions cause a large increase in the total number of urban
journeys. While the transportation sector is growing rapidly, its scope is expanding. Figure 1
shows examples of RTS.
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Figure 1: RTS samples

RTSs require multidisciplinary knowledge and experience in the field of electrical,
machine and transport engineering. The importance of RTSs is increasing day by day in
domestic or intercity passenger and freight transportation. For this reason, power supply
systems have been developed in order to provide continuous, high quality and safe energy to
railway vehicles.
Electromechanical parts in RTS
 Traction strength centers
 Conductor lines (catenary or additional rail)
 Signaling, communication and automation
 Mechanical systems (ventilation, water installations, fire detection &
extinguishing,
escalator, elevator etc)
it is classified as.
2 RAİL TRANSPORT SYSTEMS
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The level reached by travel demands in large cities necessitates service by rail systems.
In the urban areas, the implementation of RTSs is the basis of traffic problems in big cities.
Many problems arise during the development of existing RTS in cities and the planning and
implementation of new systems. Due to the fact that new RTSs have not been used for
transportation in the city for many years, the technical experience and knowledge have been
insufficient.
Due to the lack of close monitoring of rapidly evolving technologies and lack of such
applications in the cities, it is generally possible to solve the problem by road. This lack of RTS
is not only about technical issues, but also for planning, projecting, construction and operation
of rail systems, as well as for providing business finance.
The use of RTSs, which bring new expansions to urban traffic depending on the number
of vehicles, provides many advantages. These;
a) Approximately 50% of RTS users are cars who prefer the rail instead of the highway.
b) The cost per passenger is reduced by approximately 60% when RTS is used for public
transport. This reduces operating costs. In addition, crowded main roads, instead of pulling
buses using RTS to relieve traffic, the bus to the low population density allows the transfer of
wasted areas. Pulling these tools to other areas reduces new investment costs.
c) Transportation by RTS is very safe compared to the highway. The average number of
passengers in a rail system is equivalent to the number of passengers in approximately 120 cars.
Signal and automatic control or SCADA systems ensure safe stop.
d) The harmful environmental impact of the use of RTS has little effect on the damage
caused by road vehicles to the environment. In addition, the benefits of RTSs to the environment
can be better understood if the vehicles that RTSs will remove from the traffic are taken into
consideration.
e) RTSs may move above or below the ground in all axes or channels. The stations are
compact and functional. Thus, connection to every point of the city is possible. RTSs are also
advantageous in this respect.
f) The appraisal of real estate around RTS increases. There are increases in property prices
in the vicinity of the station. With increasing value, quality services and products spread to
various points of the city, new trade and settlement focuses occur.
are listed. Today, the most widely preferred RTS are tram, LRTS and Metro.
2.1 Tram
Trams are the oldest system of urban public transportation systems. The tram system,
which was built as the only system without alternative alternatives to public transportation in
the past, has shown important developments starting from the tramway, parallel to the other
alternative transportation systems, and has been integrated with other transportation systems
over time and increased its efficiency in public transportation.
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Tram systems are usually constructed as level crossings. Since the construction of tram
roads is not necessary, excavation and construction works are not required, they are very cheap
systems in terms of cost compared to other systems. The tram systems used in many cities of
the world utilize existing bus stops or similar simple facilities. Examples of tram lines in Figure
2.

Figure 2: Examples of tram lines

Energy supply is provided by overhead feed lines known as the catenary in the trams. 750
VDC is widely used. Due to all these features, tram systems can be constructed at very low cost
compared to other rail public transportation systems. Tramway systems have a low traffic
regime due to the mixed traffic on level roads. In addition, vehicle traffic should not be too long
in mixed traffic. The travel capacities of the tram systems are more limited compared to other
systems.
Tramway systems can be considered as the main transportation system in places where
population is not much, but they are preferred as the secondary transportation systems which
provide the transportation of the main transportation systems and the passenger transfers in the
settlements that exceed the capacities of the tram systems.
2.2 Light Rail Transit System
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Light Rail Transit System (LRTS) has an important place among RTSs. LRTSs carry
more passengers than tram systems. These systems are used where the passenger is more likely.
In very crowded cities, they are also used as secondary transportation systems which work
integrated with high capacity systems. LRTS is fully safe and allows for high commercial
speeds. They can be constructed as level, viaduct or tunnel. In the case of LRTS, the energizing
catenary is provided by bottom feed systems known as rigid catenary or 3rd rail. 750 or 1500
VDC is preferred in LRTS.
2.3 Metro
Nowadays, metro systems, which are considered as transportation systems with the
highest travel capacities among urban public transportation systems, are operated as the main
public transportation system in many big cities of the world. In major cities, metro systems are
preferred on the lines where the highest travel demands are determined. The metros, which are
RTS, are usually built underground by deep tunnel methods to alleviate traffic loads on the
surface. Depending on the structure of the land, the tunnel lines that can be constructed as open
and tunnel or drilling are sometimes built on the surface in the form of a level or on the viaduct.
Metros are called the Heavy Rail System. As passenger capacities are high, all structures
are constructed taking into consideration metros. Figure 3 shows a sample metro view.
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Figure 3: Sample metro view.

Energy supply is made from overhead power lines in the form of catenary or rigid
catenary, as in LRTS. Sometimes the third type of rail is also energized. It is generally used
with voltage of 750, 1500, 3000 VDC. Railway electrification can be done with DC or AC
voltage. According to tensions in Turkey;
 12.5-25 kV and 16.7-50 Hz AC voltage or long distance passenger transport,
 600-3000 V DC voltage in the city passenger transport
is preferred. Sample transport route diagrams of the metros are shown in Figure 4.
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Figure 4: Sample transport route diagrams of the metros

3 CONCLUSION AND DISCUSSION






Projects should be developed to produce RTSs that can work with alternative energy
systems.
Research and development studies should be carried out on new alternative
transportation systems which are more economical and safe both in terms of
infrastructure and energy.
Projects should be developed for the development of tilting train sets that can operate
on conventional lines that will be used instead of classical locomotives or wagon-shaped
passenger trains.
Maglev technology in Turkey must be passed in the fastest way.
All rail communication infrastructure should be digitized and faults should be monitored
from a single center. SCADA control should be performed.
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The transition from smart railway infrastructure applications should be ensured as media
and communication service will be provided anywhere.
The renewal priorities of the lines should be determined by using methods that increase
safety and reduce costs.
Turkey will connect the region to the country by rail should be prepared to projects for
the creation of new lines and connections
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ÖZET
Yapısal eşitlik modellemesi (YEM), gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkilerinin sınanmasında kullanılan kapsamlı bir istatistiksel tekniktir.
Özellikle psikoloji, sosyoloji, ekonometri ve eğitim bilimleri alanlarında değişkenler arasında
var olan ilişkilerin değerlendirilmesinde ve kuramsal yapıların formüle edilmesinde karşılaşılan
problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Bu çalışmada yapısal eşitlik modellemesinde en
önemli aşama olan tahmin üzerinde durulmuştur. Tahmin metodlarından en yaygın olarak
kullanılanlar En Çok Olabilirlilik, Ağırlıklandırılmamış EKK, Genelleştirilmiş EKK ve
Ağırlıklandırılmış EKK metodları incelenerek değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Yapısal eşitlik modeli, tahmin metotları, EKK
1. GİRİŞ
Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM; Structural Equation Model; SEM) son yıllarda tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan, gözlenemeyen değişkenler arasındaki
nedensel ilişkilerin sınanmasında kullanılan kapsamlı istatistiksel analiz yöntemidir.
Modelde yer alan değişkenler doğrudan gözlenen değişkenler ve onlar ile ilişkili olan
gözlenemeyen değişkenlerdir. Bu model gözlenemeyen değişkenler arasında bir nedensellik
yapısının var olduğunu ve bu değişkenlerin gözlenen değişkenler aracığıyla ölçülebildiğini
varsayar.
Tek yönlü varyans analizi, çok yönlü varyans analizi, faktör analizi, regresyon analizi
gibi bilinen istatistiksel yöntemlerden en büyük farkı çok sayıda değişken arasındaki ilişkiyi
alternatif modeller şeklinde inceleyebilmektedir. Yapısal eşitlik modellemesinin günümüzde
popüler olarak kullanılmasının belki de en önemli nedeni gözlemlenebilen ve gözlenemeyen
değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkilerin tek bir model içinde test edilebilmesidir.
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2. YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
Yapısal eşitlik modellerinin modelleme sürecinde, çalışılan konu ile ilgili çok önemli
literatür bilgisine ihtiyaç vardır. Araştırma sırasında araştırmacı tarafından ortaya konulan
nedensel hipotez çerçevesi bu yöntemde çok önemlidir. Yapısal eşitlik çalışmaları başlamadan
önce araştırmacı ilgilendiği değişkenlerin gerçek dünyada birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu
ilişkilerin yönlerini tanımlayan bir bilgiye sahiptir. Bu bilgi temelde bir modeldir. Araştırma
sırasında, ilgilendiği değişkenlere ait ölçekleri kullanarak verilerini toplar ve bu verilerin
analizini önceden planladığı ilişkiler doğrultusunda yapar. Görüldüğü gibi yapısal eşitlik
modeli araştırma henüz yapılmadan önce var olan değişkenler arası ilişkilere ait bir modelin,
araştırmadan elde edilen veriler aracılığı ile sınanmasına esasına dayanmaktadır.
Bir yapısal eşitlik modelinin oluşturulmasında ilk ve en önemli adım teoridir. Modelin
temelini teori oluşturur. Teorinin incelenmesinden sonraki en önemli aşama, teoriyi birebir
yansıtacak şekilde yol şemasının kurulmasıdır. Modelin test edileceği örneklem belirlendikten
sonra model test edilir. Model test edilirken temel olarak yapılan doğrulayıcı faktör analizi, yol
analizi, yapısal regresyon analizi ya da değişim modeli analizidir. Ortaya çıkan uyum iyiliği
indekslerinin değerlendirilmesinden sonra ya bulgular tartışılarak model kabul veya reddedilir
ya da model üzerinde düzeltme yapılarak model testi tekrar edilir. Modelin son aşaması elde
edilen bulguların yorumlanarak tartışılmasıdır.
Genel bir yapısal eşitlik modeli Eşitlik 1’de görülmektedir.

mx1  Bmxm mx1  mxn nx1   mx1

(1)

 : gizil içsel değişken,
 :gizil dışsal değişken,

 :gizil içsel değişkenler katsayısı matrisi,

 : gizil dışsal değişkenler katsayısı matrisi

Genel bir yapısal eşitlik modelinin varsayımları Eşitlik 2,3 ve 4’te görülmektedir.

E    0
E    0
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E    0

(4)

 ile  ilişkisiz, 1    tekil olmayandır. Bu varsayım sağlanmazsa tahmin ediciler
VAR  i 
tutarlı olmamaktadır.  sabit varyanslı ve oto korelasyonsuzdur. Yani;
tüm durumlarda
Cov  ik ,  ip   0


sabittir. ik tüm k ve 1 için ik ile ilişkisizdir. k  1 (Örneğin k  1 için
)
’nin ana diagonali daima sıfırdır.

B

3. TAHMİN
Standartlaştırılmış hata gözlenen ve modele ilişkin tahmin edilen kovaryans matrisi
arasındaki fark olarak tanımlanır YEM’de modele ilişkin tahmini kovaryans matrisinin
gözlenen kovaryans matrisine eşit olduğu durumda modelin gözlenen veriye uygun olduğuna
karar verilir.
Bir değişkenli basit bir model (x1, x2) göz önünde bulundurulduğunda Anakütle
kovaryans matrisi Eşitlik 5’te görülmektedir.

 Var  x1  Cov  x1 , x2 


Cov  x2 , x1  Var  x2  

(5)

Bir değişkenli basit bir model (x1, x2) göz önünde bulundurulduğunda Örneklem
kovaryans matrisi Eşitlik 6’da görülmektedir.

 Var  x1  Cov  x1 , x2 
S

Cov  x2 , x1  Var  x2  

(6)

Bu matris kullanılarak basit modele ilişkin kovaryans matrisi Eşitlik 7’de verilmiştir.



ˆ   ˆ

(7)

   ’deki model parametrelerini tahmin etmek için,    ’nın örneklem tahmini S’nin
elde edilmesi ve F  S ,      0 sürekli fonksiyonunun skalar hatasını verecek uyum
fonksiyonunun seçilmesi gerekmektedir.   ˆ ’daki minimize edilmiş uyum fonksiyonunun ̂
ˆ ’deki
’e göre S’nin uyumunun yakınlığının bir ölçüsü olan F  S , ˆ  gibi gösterilen  ˆ  

 

uyum farkının değeridir. S  ˆ için uyum fonksiyonu ‘’0’’ olarak tanımlanır. Bu nedenle S  ˆ
yaklaşık olarak sıfır olmalıdır.
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3.1 En Çok Olabilirlilik (EO)
Uyum fonksiyonu en büyükleyen  parametresini tahmin etme sürecidir. Modelde yer
alan değişkenlerin gözlem değerlerinin çok değişkenli normal dağılım gösterdiği varsayılır.

   ve S pozitif tanımlı ve tekil olmayandır. FEO fonksiyonu Eşitlik 8’de görülmektedir.

FE 0  log     tr S    log S   p  q 
1

(8)

Burada;
ˆ S


olduğunda

  0  için

FE 0  0 ’dır.

ˆ  S yazılırsa


FE 0  log S  tr I  log S   p  q 
tr I   p  q  , FE 0  0
E.0 Tahminin avantajları;

Fazla tanımlanmış modeller için tüm modellerin
değerlendirilmesine dair biçimsel biçimsel istatistiksel bir testin kullanılmasına
olanak sağlar.

E.O normallik varsayımına dayanır. Normal olmadığı
durumlarda robosttur. Normal olmadığında tutarlı ancak etkin değildir. 

2

modelin reddedilmesinde I. Tip hata oranını artmasına neden olmaktadır. Küçük
örneklemler baz alındığında E.O tahminleri için bootstrap metodu bir alternatif
olabilmektedir.

Normallik varsayımının sağlanmadığı koşullarda Robust En
Çok Olabilirlilik kestiricisi en az N  400 olacak biçimde bir örneklem
büyüklüğüne ihtiyaç duyar.

E.O metodu örneklemden elde edilen gözlem değerlerinin
normal dağılım göstermesi halinde diğer metotlara göre ana kütle parametrelerini
en iyi temsil eder.
3.2 Ağırlıklandırılmamış EKK Metodu
En küçüklenecek uyum fonksiyonu (Bollen, 1989) Eşitlik 9’da verilmiştir.

1
FEKK    tr  S    
2





2
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 tanımlanmış olursa EKK, EO ve GEKK karşılaştırıldığında gözlenen değişkenlerin
sahip olduğu özel bir dağılıma ilişkin varsayımlara bakmaksızın tutarlı bir kestiricinin elde
edilmesini sağlar.
EKK’nın dezavantajı ise;  için asimptotik olarak daha etkin tahminler sağlamamasıdır.
Tahminleri ne ölçekten bağımsız nede değişmez ölçeklidir. FEKK ’nin değerleri kovaryans
matrisleri yerine korelasyon matrisi analiz edildiğinde farklılık göstermektedir. (Bollen, 1989)
3.3 Genelleştirilmiş EKK Metodu
Genelleştirilmiş EKK Metodu Eşitlik 10’da görülmektedir.

1
FGEKK    tr  S     W 1
2





2

(10)

1
GEKK artıklar matrisinin elemanlarını varyans kovaryanslara göre ağırlıklandırır. Wpxp

artıkların ağırlık matrisi: sabitlerin pozitif tanımlı bir matrisidir.

FGEKK ile FGO gibi ölçekten bağımsız ve değişmez ölçeklidir. FGEKK ’nın ek bir yararı
model doğru olduğunda asimptotik bir ki kare dağılımına sahip sonuç tahminlerinin

 N  1 FGEKK

1
2

ile değerlendirilmesine imkan verir. S d   p  q  p  q  1 GEKK asimptotik

olarak EO’ya eşit bir tahmin metodudur. Aynı varsayımları temel alır ve aynı koşullarda
uygulanır. EO küçük örneklemlerde tercih edilir. GEKK küçük örneklemlerde daha az
performans gösterir.
3.4 Ağırlıklandırılmış EKK
Eğer değişkenler sürekli ancak normal değilse önerilen tahmin metodu ADB’dir. Yapılan
simülasyon çalışmalarında normal olmayan durumda EO daha iyi performans göstersede ADB
metod önerilir. (Shermaller-engel and Mousbrugger, 2003)
Bu metod değişkenlerin bir kısm ordinal ve diğerleri sürekliyse sürekli değişkenlerin
dağılımı normalden sapmalar gösteriyorsa model iki düzeyli değişkenleri içeriyorsa
kullanılabilmektedir. Ağırlıklandırılmış EKK Eşitlik 11’de görülmektedir.
1

FAEKK   S     W 1  S    

S: Gözlenen kovaryans matrisindeki artıksız elemanların vektörü
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   :Modele ilişkin tahmini kovaryans matrisindeki artık elemanlarının vektörü
 :Parametre vektörü
W 1 :Gözlene değişkenlerin sayısı p ve k=p(p+1)/2 ile kxk boyutlu pozitif tanımlı ağırlık
matrisi
W matrisi örneklem varyans ve kovaryanslarının analiz edildiği asimptotik kovaryans
matrisinin tutarlı bir tahminidir. (Shermaller-engel and Mousbrugger, 2003)
Normallik varsayımlarının sağlanmadığı durumlarda Diyagonal ağırlıklandırılmış EKK,
AEKK ve Robust EOB metotları kullanılmaktadır.
4. ÖRNEKLEM BÜYÜLÜĞÜNE GÖRE TAHMİN METODU
YEM doğru olarak belirlendiğinde ve gözlenen değişkenler çok değişkenli normal
dağılıma sahip olduğunda, benzer asimptotik özelliklere sahip farklı tahmin süreçleri
kullanılarak analitik olarak türetilebilir (Browne, 1984; Bollen, 1989; Jöreskog and Sörbom,
1993; Kaplan, 2000;Schermelleh-Engel and Moosbrugger, 2003). İdeal koşullarda tahmin
modelinin seçimi tamamen isteğe bağlıdır. Fakat daha gerçekçi koşullarda model tamamen ya
da yetersiz olarak belirlendiğinde ve veriler çok değişkenli normal dağılmıyorsa farklı tahmin
süreçleri aynı optimum sonuçları vermeyebilir.
Eğer değişkenlerin tamamı bir aralıklı ölçekle ölçülmüş, değişkenler normal dağılımlı ve
örneklem büyüklüğü yeterince geniş ise çözümlemede EO metodu kullanılmalıdır. Çünkü bu
metot normallik varsayımlarının ihlali karşısında göreceli olarak robusttır. Robust EO tahmini
bir alternatif olarak kullanılabilir fakat Robust EO göreceli olarak büyük bir örnekleme ihtiyaç
duymaktadır ve bu örneklem büyüklüğü en azından 400 adet olmalıdır. (Schermelleh-Engel and
Moosbrugger, 2003).
Eğer örneklem büyük ve veri normal olmayan dağılıma sahip ise AEKK sıklıkla
kullanılmaktadır (Schermelleh-Engel and Moosbrugger, 2003). Gözlemlerin bazıları ordinal ve
diğerleri sürekli ise veya model ikili düzeyli değişkenleri (dichotomous) içeriyorsa AEKK
metodu dikkate alınabilir. Fakat çeşitli benzetim çalışmaları AEKK’ nın performansının iyi
olmadığını göstermiştir (Schermelleh-Engel and Moosbrugger, 2003). Bu çalışmalarda normal
dağılıma sahip olmayan değişkenler için oldukça farklı sonuçlar elde edilmiştir. AEKK metodu
için en küçük örneklem büyüklüğünün en azından 1000 olması gerektiği belirtilmekte
(Hoogland and Boomsma, 1998), ve analiz edilen veri ile modelin bağımlılığına göre bazı
durumlarda 4000 veya 5000 gözleme ihtiyaç duyulmaktadır (Hoogland, 1999; Boomsma and
Hoogland, 2001; Schermelleh-Engel and Moosbrugger, 2003).
Normal dağılıma sahip olmayan değişkenler ve kayıp verili DFA modeli için daha geniş
örneklemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Muthén ve Muthén (2002) bu durumda örneklem
büyüklüğünün 300 veya daha büyük olması gerektiğini önermişlerdir. Çok fazla basık dağılıma
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sahip veri için en küçük örneklem büyüklüğü serbest parametrelerin sayısının on katı olması
gerektiği yapılan benzetim çalışmaları ile belirlenmiştir (Hoogland ve Boomsma, 1998).
En küçük örneklem büyüklüğü, giriş veri matrisindeki kovaryansların veya
korelasyonların sayısından daha büyük olmalıdır. Gösterge konumundaki değişkenlerin sayısı
yeterli bir örneklem büyüklüğünün seçimi için göz önünde bulundurulabilir. Her bir tahmin
edilecek parametre için en az beş cevap olmalıdır. Bir faktörde iki gösterge ile en az N  400
olan bir örneklem büyüklüğüne ihtiyaç duyulur (Hair, et al. ,1998; Schermelleh-Engel and
Moosbrugger, 2003).
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Etkin tahmin metodunun seçiminde örneklem büyüklüğü önemli bir kriterdir. Örneklem
büyüklüğü sadece değişkenlerin dağılımına bağımlı değildir (normal olmayan veri söz konusu
olduğunda daha büyük bir örnekleme ihtiyaç duyulur). Bundan başka modelin büyüklüğü,
göstergelerin sayısı, kayıp verinin miktarı, değişkenlerin güvenirliliği ve değişkenlerin
arasındaki ilişkinin gücüne de bağlıdır. Eğer değişkenler normal dağılımlı ve örneklem
büyüklüğü yeterince geniş ise çözümlemede EO metodu kullanılmalıdır. Eğer örneklem büyük
ve veri normal olmayan dağılıma sahip ise AEKK sıklıkla kullanılmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmada tünel aydınlatmasına yönelik tasarımlarda bilgisayar yazılımı ile optimum
çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır. Simülasyon ortamında aydınlatma, armatür ve yol
parametreleri değiştirilerek elde edilen senaryolar incelenmiştir. Tünel içinde görme konforunu
etkileyen optimum parıltı değerlerinin hesapları simülasyon ortamında yapılmıştır. Bu
sonuçlara göre farklı armatür seçimi kolaylıkla yapılarak farklı senaryolar için farklı lambaların
kullanımının mümkün olduğu ve söz konusu simülasyon ile karmaşık hesaplamalara girmeden
her türlü hesaplamasının yapılabileceği görülmüştür. Bu çalışmada ortalama yol parıltısı
değerleri incelenmiştir.
Anahtar sözcükler: Tünel aydınlatması, YBSB lamba, parıltı
1 GİRİŞ
Yaya yolu, demiryolu, karayolu, kanal vb. yolların yeryüzünden geçirilmesinin teknik
açıdan elvermediği durumlarda ya da şehir içinde, şehir dışında trafik akışını düzenlemeye
yönelik yapılan yolun bir kısmının yer altından geçirilmeye yönelik yapılan yapılara tünel denir.
Adaptasyonu sağlamak ve ekonomik çözüm temin etmek için tünel aydınlatması farklı parıltı
bölgelerine ayrılarak incelenir Şekil.1’te tünel geçiş bölgeleri görülmektedir.
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Şekil 1: Tünel geçiş bölgeleri
a)
Yaklaşma Bölgesi :
Yaklaşma bölgesi tünel girişinden 100-200 m önce başlayıp, tünel girişinde biten
bölgedir. Karanlık tünel ağzının görünmesi ile girişten önce karanlık adaptasyonunun başladığı
"adaptasyon noktası" da bu bölgenin sınırları içindedir. Girişteki çevre koşullan, gidiş hızı ve
sürücüye göre değişebilen adaptasyon noktasının yerinin tayini konusunda literatürde büyük
farklılıklar mevcuttur. Örneğin İsviçre Yönetmeliği'nde (SEV) tünel girişinin 20° lik açı ile
görülebildiği nokta olduğu ifade edilirken, Schreuder tarafından da araç ön camının engelleme
açısının ortalama 7° olduğu kabul edilerek, adaptasyon noktası tünel girişinin 7° lik açı ile
görüldüğü nokta olarak tanımlanmıştır [3]. Bu çalışmada adaptasyon noktasının tayini için
Schreuder'in tanımı esas alınmıştır.
b)
Giriş Bölgesi: Adaptasyon olayının tam olarak gerçekleştiği bu bölge, tünel
girişinde başlayıp tünel iç bölgesine kadar devam eder. Eşik ve geçiş bölgeleri olmak üzere iki
ayrı bölge halinde incelenir.
i)
Eşik Bölgesi: Tünel girişinde başlayan bölgenin sınırlan, bu bölgedeki tehlikeli
olabilecek bir kritik cismin yaklaşma bölgesindeki sürücü tarafından en azından fren
mesafesine eşit bir uzaklıktan görülebilmesi esasına göre belirlenir. Adaptasyon noktası ile
tünel girişi arasındaki uzaklık ve eşik bölgesi uzunluğunun toplamı, minimum fren mesafesine
eşit olmalıdır.
ii) Geçiş Bölgesi: Geçiş bölgesi eşik bölgesinden sonra gelir. Eşik bölgesindeki
parıltının iç bölge parıltı düzeyine indirildiği bölgedir. Bölgenin uzunluğu başlangıç ve bitiş
parıltı değerine ve müsaade edilen hız limitine göre değişir.
c)
İç Bölge: Tünelin giriş ve çıkış bölgeleri arasındaki sabit parıltı bölgesidir. 300
metreden daha kısa tünellerde ise herhangi bir bölgenin iç bölge olarak tanımlanamaz.
d)
Çıkış Bölgesi: İç bölge bitiminden çıkışa kadar olan bölgedir. Çıkıştaki parıltısı
yüksek bölgeye adaptasyonu kolaylaştırır.
2.
IŞIK KAYNAKLARI
Su altı tünelleri de dahil olmak üzere daha yüksek parıltı düzeyine gerek duyulan
durumlarda yüksek basınçlı sodyum buharlı (YBSB) lambalar tercih edilir. Çünkü YBSB
lambaların alçak basınçlılara göre ışık akıları daha yüksek, boyutlan ise daha küçüktür.
Dolayısıyla aydınlatma için daha az sayıda armatür ve daha az alan yeterli olmaktadır.
165 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Kamaşma probleminden dolayı, bu tür lambalar içlerinde küçük ekranların bulunduğu
armatürlerle birlikte kullanılmalıdır.
Yapıları oldukça farklı ve araç trafiğine açık birçok tünelde elde edilen ölçüm
sonuçlarından benzer aydınlatma düzenlerinde parıltı verimi, floresan lambalara göre YBSB
lambalarla % 90 artmaktadır. Karşılaştırma büyüklüğü, tünelde (1 m2 için) tesis edilen güce
göre elde edilen parıltı düzeyi olarak tanımlanan parıltı verimidir.
3. TÜNEL AYDINLATMA SİSTEMİ
Bir tünel aydınlatmasından, açık yolda belli konfor ve emniyetle ilerleyen sürücünün
tünel içinde görüş kaybına uğramadan aynı konfor ve emniyetle yoluna devam etmesini
sağlaması beklenmektedir. Özellikle güneşli bir günde açık bir yolda ilerleyen sürücü için
yeterince aydınlatılmamış bir tünel girişi 'karanlık delik' etkisi yaratır. Aydınlık bir ortamdan
karanlık tünele giren sürücünün görme koşullarının bozulmaması için, tünelin ilk bölgesinde
yoğun bir aydınlatmaya ihtiyaç vardır. Tünel aydınlatma maliyetinin önemli bir bölümünü
oluşturan eşik bölgesi (ilk girişteki bölge) parıltı düzeyi, tünele yaklaşılırken karşılaşılan dış
bölge parıltı seviyesine bağlıdır. Bu nedenle ekonomik ama gerekli görüş koşullarını sağlayan
en uygun tünel aydınlatmasının ilk başlangıç noktası, tünel yaklaşma bölgesindeki dış bölge
parıltı düzeyinin doğru olarak saptanmasıdır.
Tünel aydınlatma tekniği bakımından gece aydınlatmasında, gündüz aydınlatmasına göre
ters bir durum ortaya çıkmaktadır. Gündüz saatlerinde tünel dışı daha aydınlık iken, gece
saatlerinde tünelin iç kısımları daha aydınlıktır. Bu durum gündüz ortaya çıkan adaptasyon
sorunlarını ve kara delik etkisini ortadan kaldırır. Bu çalışmada gerçekleştirilen tünel
aydınlatması tasarım hesaplarında CIE-88:2004 tarihli 88 nolu 'Guide for The Lighting of Road
Tunnels and Underpasses' adlı teknik öneriler esas alınmıştır.
3.1 TASARIM VE PROJELENDİRME
Tünel aydınlatmasında kullanılacak armatürlerin seçimi kamaşma derecesi, yoldaki
parıltı düzeyi, aydınlatma düzgünlüğü ve ekonomiklik göz önüne alınarak yapılmalı ve parıltı
yöntemine göre bilgisayarda yapılacak hesaplar sonucu belirlenmelidir.Tünel aydınlatmasında
yani araçların farlarının açık olması durumunda yol üzerindeki cisimler sürücü tarafından
cismin fonuna göre daha karanlık görülürler. Bu nedenle ortalama yol yüzeyi parıltısının tek
başına artması yani yoldaki cisimlerin fon parıltılarının artması sadece sürücünün göz
duyarlılığını arttırmanın yanı sıra yol üzerindeki cisimlerin kontrastlarını da arttırır. Bu nedenle
algılama için ilk önemli parametre ortalama yol yüzeyi parıltısıdır.
Yol üzerindeki tüm noktalarda yeterli bir aydınlık elde etmek için görüş alanı içindeki
minimum ve ortalama yol yüzeyi parıltıları arasındaki farkın belirli bir değerin üzerinde olması
beklenir. Bu zorunluluk bizi ikinci önemli parametre olan bileşke düzgünlük (Uo) ve boyuna
düzgünlük (Uı) değerlerine götürür. Uluslararası standartlarda yol tipleri tanımlanarak bu yol
tiplerinde teknik olarak optimum çözüm aralığı verilmektedir. Fotometrik değerleri bilinen
armatürler ile gerekli tasarım hesapları yapılmalı, armatür sayısı ve tipi bu hesaplara göre
saptanmalıdır.
Kullanılan simülasyon programındaki pencereler üzerinde yol parametrelerine yönelik
çeşitli seçimler yapılabilmektedir. Yol parametreleri penceresi altında aydınlatma düzeni
(karşılıklı, kaydırılmış, refüjlü yol, refüjsüz yol, tek armatürlü tünel yolu, iki armatürlü tünel
yolu gibi), yol sınıfı (R1, R2, R3, R4, N1, N2, N3, N4 gibi), şerit sayısı, şerit genişliği, refüj
genişliği, aydınlatma sınıfı (M1, M2, M3, M4, M5, M6 gibi) seçimler yapılabilmektedir.
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Aydınlatma parametreleri penceresi altında direk veya askı düzeni aydınlatma için, armatürler
arası mesafe, armatürün yerden yüksekliği, armatürün yola mesafesi, konsol açısı, IP koruma
sınıfı, kirlilik oranı, temizleme peryodu, bakım faktörü gibi özellikler seçilmektedir. Armatür
parametreleri penceresinde ise armatür adı, açısı, kullanılan lambanın gücü, kullanım ömrü,
ışık akısı, balast gücü görülmekte olup, istenildiğinde Database işlemleri başlığı altında yeni
lambalarda bu simülasyona eklenebilmektedir. Bu sayede istenilen her türlü lambanın
simülasyona ilavesi mümkün olabilmektedir. Sonuçlar penceresinden de veri girişi yapılan
aydınlatma düzenine yönelik kolay ve hatasız bir hesaplamaya ulaşılmaktadır. Şekil 2’te Yol
ve aydınlatma parametrelerine ait örnek veri giriş ekranları görülmektedir (Onaygil, 2007).

Şekil 2: Yol ve aydınlatma parametrelerine ait örnek veri giriş ekranları

4. TÜNEL YOL AYDINLATMA PARAMETRELERİ
Yol kaplaması asfalt olup, sınıfı R3’tür. Qo=0.07, duvar kaplaması beton, duvar yansıtma
katsayısı 0.4, armatür yüksekliği 6 m’dir. Tasarımı yapılan tünele ait Tünel yol ve aydınlatma
parametreleri Tablo 1’te görülmektedir.
Tablo 1. Tünel yol ve aydınlatma parametreleri
Tünel aydınlatma düzeni:
Enine askı düzeni (Çift Armatürlü)
Yol sınıfı
M2
Yol Şerit Sayısı
3
Yol Şerit Genişliği
3.5
Yol Genişliği
10.5
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Yol Sınıfı
QO
Direkler arası mesafe
Yükseklik
BF (IP65-Yüksek kirlilik)
Armatür Tipi
Armatür Açısı
Lamba Gücü
Işık Akısı

R3
0.07
15
6
0.91
YBSB
0
100
8346

5. MATERYAL VE YÖNTEM
Yol aydınlatma hesabında Noktasal Aydınlatma Hesabı Yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntemde öncelikle noktasal aydınlatma hesabı yapılacak alan seçilir. Hesap alanı olarak iki
direk arasındaki alan tespit edilir. Hesap alanındaki ilk armatürden başlayarak 60 m geriye
doğru ve her şeridin ortasında duracak şekilde konumlandırılan gözlemciye göre noktasal
hesaplama yapılır. Yol yüzeyindeki bir noktanın aydınlık düzeyi hesabı içinse bir noktaya gelen
yatay aydınlık düzeyine tüm lambalardan gelen ve bu noktada oluşan aydınlık düzeylerinin
toplamına eşittir.
Bu çalışmada tünel içinde 3 şeritlik yol boyunca yatay ve dikey konumda seçilen 90 nokta
üzerinde simülasyon yardımıyla ölçüm ve hesaplama yapılarak seçilen noktaların Parıltı
değerleri Tablo 2’ye işlenmiştir
6 PARILTI DEĞERLERİ
Simülasyon sonuçlarına göre tünel içinde YBSB 100 W’lık lambaya göre 1. 2. ve 3.
gözlemci için 90 noktaya ait parıltı değerleri Tablo 2’te görülmektedir
Tablo 2. 90 noktaya ait Luminance değerleri
1st
observer
0,583
1,750
2,917
4,083
5,250
6,417
7,583
8,750
9,917
2nd
observer
0,583
1,750
2,917
4,083

0,750 2,250 3,750 5,250 6,750 8,250 9,750 11,250 12,750 14,250
2,652
1,887
1,179
0,862
0,796
0,923
1,315
2,004
2,533

2,109
1,515
1,019
0,779
0,721
0,848
1,161
1,658
1,992

2,209
1,543
1,058
0,771
0,706
0,877
1,289
1,821
2,051

2,552
1,627
1,062
0,829
0,797
0,935
1,300
1,929
2,422

2,934
1,800
1,126
0,856
0,806
0,960
1,328
2,096
2,858

3,080
1,731
1,074
0,820
0,769
0,904
1,244
2,005
3,034

2,707
1,521
1,013
0,773
0,721
0,860
1,148
1,685
2,666

2,443
1,656
1,118
0,776
0,701
0,839
1,274
1,781
2,384

2,512
1,752
1,118
0,818
0,740
0,877
1,236
1,879
2,458

2,833
1,974
1,231
0,873
0,796
0,927
1,351
2,086
2,767

0,750 2,250 3,750 5,250 6,750 8,250 9,750 11,250 12,750 14,250
2,622
1,983
1,238
0,879

2,083
1,622
1,082
0,803

2,174
1,722
1,173
0,807

2,544
1,810
1,173
0,864

2,942
1,974
1,222
0,895
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3,081
1,905
1,158
0,844

2,706
1,622
1,081
0,805

2,433
1,748
1,198
0,791

2,514
1,846
1,177
0,837

3,260
2,054
1,286
0,893
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5,250
6,417
7,583
8,750
9,917
3nd
observer
0,583
1,750
2,917
4,083
5,250
6,417
7,583
8,750
9,917

0,780
0,879
1,238
1,983
2,622

0,709
0,803
1,082
1,622
2,083

0,688
0,807
1,173
1,722
2,174

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

0,786
0,864
1,173
1,810
2,544

0,795
0,895
1,222
1,974
2,942

0,759
0,844
1,158
1,905
3,081

0,703
0,805
1,081
1,622
2,706

0,691
0,791
1,198
1,748
2,433

0,731
0,837
1,177
1,846
2,514

0,787
0,893
1,286
2,054
3,260

0,750 2,250 3,750 5,250 6,750 8,250 9,750 11,250 12,750 14,250
2,533
2,004
1,315
0,923
0,796
0,862
1,179
1,887
2,652

1,992
1,658
1,161
0,848
0,721
0,779
1,019
1,515
2,109

2,051
1,821
1,289
0,877
0,706
0,771
1,058
1,543
2,209

2,422
1,929
1,300
0,935
0,797
0,829
1,062
1,627
2,552

2,858
2,096
1,328
0,960
0,806
0,856
1,126
1,800
2,934

3,034
2,005
1,244
0,904
0,769
0,820
1,074
1,731
3,080

2,666
1,685
1,148
0,860
0,721
0,773
1,013
1,521
2,707

2,384
1,781
1,274
0,839
0,701
0,776
1,118
1,656
2,443

2,458
1,879
1,236
0,877
0,740
0,818
1,118
1,752
2,512

2,767
2,086
1,351
0,927
0,796
0,873
1,231
1,974
2,833

Simülasyon sonuçlarına göre tünel içinde YBSB 100 W’lık lambaya göre 1. 2. ve 3.
gözlemci için 90 noktaya ait genel sonuçlar Tablo 3’te görülmektedir
Tablo 3. 90 noktaya ait genel sonuçlar
Genel Sonuçlar
1 observer
L.Ort
Uo
Uı
TI
nd
2 observer
L.Ort
Uo
Uı
TI
nd
3 observer
L.Ort
Uo
Uı
TI
st

7.

1.75 m
1.50
0.47
0.77
4.9%
5.25 m
1.52
0.45
0.87
4.0%
8.75 m
1.50
0.47
0.77
4.9%

SONUÇLAR

Bu açlışmada M2 tipi yol için CIE standartlarında belirtilen Lort  1.5cd/m ,
2

Uo  0.4 ,

Ul  0.7 ve TI  10% değerlerinin tamamının sağlandığı Tablo 3’ten de görülmektedir. Bu
işlemler yapılırken karmaşık nümerik hesaplara girmeden simülasyon yardımıyla çözüme
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ulaşılmıştır. Visual Basic programlama dilinde hazırlanan simülsyob parıltı hesabı gibi aydınlık
düzeyi vb. birçok işlemin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmıştır.
Bu simülasyon tünel aydınlatmasında çok önemli olan parlaklık değerlerinin daha kolay
hesaplanmasını sağladı.İstenen lambaların verileri, veri tabanına işlenerek kolaylıkla her türlü
lamba için karşılaştırma yapılabilmektedir.
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Abstract
The renewable energy plays an important role to provide electrical energy other
than conventional sources. Wind power is one of the renewable energy sources used to
minimize the environmental impact on conventional plant; it is one of the fastest growing
sources of energy in the world. However, when the wind power is integrated to an electric grid
may cause problems important in terms of power quality such as active / reactive power
variation, variation of voltage, flicker, harmonics, and electrical behavior of switching
operations. The paper study demonstrates the power quality problem due to installation
of wind turbine with the grid, and regarding to this problem the STATCOM is connected at
a point of common coupling to mitigate the power quality issues. Simulation studies are carried
out in the MATLAB/Simulink environment to examine the performance of the wind farm with
and without STATCOM for improving Power Quality of wind farms connected to electrical
network.
Keywords: renewable energy, Wind farm, Power system, STATCOM, Power Quality

Introduction
Renewable energy resources are receiving considerable attention in the continued growth
and development of electric power systems, being the wind power production the fastest growing
type of renewable energy [1]. The need to integrate the renewable energy like wind energy into
power system is to make it possible to minimize the environmental impact on conventional plant.
However, wind power may cause problems to the existing grid in terms of power quality. One
of the fundamental definitions to power quality problems is any power problem manifested in
voltage, current or frequency deviations that results in failure or miss operation of customer
equipment. Power quality decrement is generally caused by many factors such as impulsive and
transients, over voltage or under voltage variations, voltage imbalance, wave distortion, such as
dc offset, harmonics, notching and noise, voltage fluctuation and frequency variations.[2]
Voltage stability has been a major concern for power system utilities because of several
events of the changes in power systems such as increase in loading, generator reaching reactive
power limits, action of tap changing transformers, load recovery dynamics and line or generator
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outages. They may cause a progressively and uncontrolled fall of voltages leading to voltage
instability or voltage collapse.
The major difficulty associated to the wind energy sources is that in general they don’t take
part in the services system (adjustment of the voltage, of the frequency, possibility of operation
in patrolling the block) whose flow is not easily foreseeable and very fluctuating.
Nowadays, the development of power electronics and microelectronics makes it possible
to consider active power filters, which can provide flexible current harmonic compensation
and contribute to reactive power control and load balancing [3]. Hence by implementation
of the power electronic based FACTS devices ,such as Static Var Compensator (SVC) and
static synchronous compensator(STATCOM) which can be effectively utilized to improve
the quality of power supplied to the customers. Its principal function is to inject reactive power
into the system which helps to support the system voltage profile, but it can also be used to
reduce the phenomenon of flicker in the presence of fluctuating loads, to moderate the power
oscillations and to increase the power transfer and to reduce the hypo-synchronous oscillations,
the power system performance has improved [2].
The aim of this paper is to demonstrate the superiority of STATCOM to compensate the
voltage dips presented by integration of wind turbine with Induction Generator in the grid
systems and to provide the best voltage profile in the system as well as to minimize the system
transmission losses when inserting the wind generator in the electrical network.

Analysis of Power Quality Parameters, issues and its consequences
Power quality phenomena are the most important problem in power system which
with improving of those, power system performance can be improved. In this section some
of these phenomena like voltage sag, swell and harmonic distortion will be investigated.
A. Voltage Variation
The voltage variation issue results from the wind velocity and generator torque. The
voltage variation is directly related to real and reactive power variations. The voltage
variation is commonly classified as under: [4]
 Voltage Sag/Voltage Dips.

Voltage Swells.
 Short Interruptions.
 Long duration voltage variation.
The voltage flicker issue describes dynamic variations in the network caused by wind
turbine or by varying loads.
B. Harmonics
The harmonic results due to the operation of power electronic converters. The harmonic
voltage and current should be limited to the acceptable level at the point of wind turbine
connection to the network. [4]
C. Wind Turbine Location in Power System
The way of connecting the wind generating system into the power system highly influences
the power quality. Thus the operation and its influence on power system depend on the structure
of the adjoining power network.
D.Self Excitation of Wind Turbine Generating System
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The self excitation of wind turbine generating system (WTGS) with an asynchronous
generator takes place after disconnection of WTGS with local load. The risk of self
excitation arises especially when WTGS is equipped with compensating capacitor. The
capacitor connected to induction generator provides reactive power compensation. The
disadvantages of self excitation are the safety aspect and balance between real and reactive
power[5].
E. Consequences of the issues
The voltage variation, flicker, harmonics causes the mal-function of equipments namely
microprocessor based control system, programmable logic controller. It may leads to
tripping of contractors, tripping of protection devices, stoppage of sensitive equipments
like personal computer, programmable logic control system and may stop the process and
even can damage of sensitive equipment’s[4].

Wind Energy Conversion System
The principle of kinetic transformation energy of the wind into electric power and the
detailed description of the various types of aero-generators are presented in several references.
The mechanical power which can be extracted from the wind determines by means of the
following expression [6],[7]:
1
P = 2 ρSV 3 Cp (λ. β)
(1)
1
2
−0.17Ґ
Cp (λ. β) = 2 (Ґ − 0.022β − 5.6)e
(2)
Ґ=

r.(3600)

λ.(1609)

(3)
Where, P is the extracted power from the wind, ρ is the air density, S = πr 2 is the surface
swept by the turbine, the v wind speed, β is blade pitch angle and Cp the power coefficient.
This coefficient corresponding to the aerodynamic efficiency of the turbine has a nonlinear
evolution according to the tip speed ratio, λ as indicated in Table I.
Table I:
Values of the coefficients Cp and λ of wind
λ 0 1.3 2.1 2.7 3.4 5 5.8 6.3
Cp 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1
Where:

w.r

λ= V
(4)
r: is the blade length and w is the angular velocity of the turbine.
Wind turbines use squirrel cage induction generators are shown in Fig. 1. The stator winding
is connected directly to the grid and the rotor driven by the wind turbine. The power captured
by the wind turbine is converted into electrical power by the induction generator and is
transmitted to the grid by the stator winding. The pitch angle is controlled in order to limit the
generator output power to its nominal value for high wind speeds. In order to generate power
the induction speed must be slightly above the synchronous speed but the speed variation is
typically so small that the WTIG is considered to be affixed speed wind generator.
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Fig. 1 Wind turbine and induction generator

Fig. 2: Turbine characteristic with maximum
power point tracking for IG
Figure number two (Fig.2) above shows wind turbine characteristic used for this study
with the turbine input power plotted against the rotor speed of the turbine. The turbine
mechanical power as function of turbine speed is displayed for wind speeds ranging from 4 m/s
to 10 m/s.

Static synchronous compensator (STATCOM)
A. Definition ,principle operating and control strategy
According to the IEEE, The Static Synchronous Compensator (STATCOM) is a shunt
device of the Flexible AC Transmission Systems (FACTS) family using power electronics
to control power flow and improve transient stability on power grids and enhances the
capacity of the transmission line. These controllers are fast and increase the stability
operating limits of the transmission systems when their controllers are properly tuned [9].
The STATCOM is a FACTS controller based on voltage sourced converter (VSC) and a
source of storage for the DC side [10]. A VSC generate a synchronous voltage of fundamental
frequency, controllable magnitude and phase angle. If a VSC is shunt-connected to a system
via a coupling transformer, the resulting STATCOM can inject or absorb reactive power to or
from the bus to which it is connected and thus regulate the bus voltage magnitude.
When system voltage is low, the STATCOM generates reactive power (STATCOM
capacitive). When system voltage is high, it absorbs reactive power (STATCOM inductive).
The variation of reactive power is performed by means of a Voltage -Sourced
Converter (VSC) connected on the secondary side of a coupling transformer. The VSC
uses forced commutated power electronic devices (GTOs, IGBTs or IGCTs) to synthesize
a voltage V2 from a DC voltage source. The principle of operation of the STATCOM and its
control strategy is detailed on the figure below (fig.3). this figure show the active and reactive
power transfer between a source V1 and a source V2 . In this figure, V1 ∠ 𝜃𝑣 represents the
system voltage to be controlled and V2 ∠ 𝜃𝑠ℎ is the voltage generated by the VSC. The
terminal voltage of STATCOM must keep synchronous with the system voltage. Their
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amplitude and angle relations decide STATCOM to offer system power or absorb power from
the system. [6],[7],[8]
Fig.3: Single-line Diagram of a STATCOM and Its Control System Block Diagram
The real and reactive power (P and Q) flow from STATCOM to system bus is given by
following equations [11],[12]:
V V sin δ
P = 1 2X
(5)
V (V −V cos δ)

Q = 1 1 X2
(6)
Where, X is the equivalent reactance of coupling transformer, and 𝜹 is angle of V1with
respect to V2.
The power flow situation between STATCOM and the AC power system is presented in
Table II. In general, STATCOM is usually used for reactive power compensation, which means
that the angle α and real power P are small value, just only replenish the internal losses of the
inverter and transformer and keep the capacitor voltage at the desired level in steady-state.[13]
The mechanism of phase angle adjustment can also be used to control the VAR generation or
absorption by increasing or deceasing the capacitor voltage, and thereby the amplitude of the
output voltage produced by the STATCOM.
Table.II: power exchange between STATCOM and AC system
Voltage relation
Power exchange
STATCOM
AC system
V2> V1
Q: STATCOM →AC system
V1 < V2
Q: STATCOM ← AC system
Angle relation
α <0
P: STATCOM ← AC system
α>0
P: STATCOM → AC system
The amount of reactive power exchange is decided by STATCOM voltage and system
voltage. When the inverter voltage V2 is higher than the system voltage V1 , the STATCOM is
considered to be operating in a capacitive mode, and STATCOM generates reactive power to
the system. Similarly, when the inverter voltage V2 is lower than the system voltage V1 , the
STATCOM is considered to be operating in an inductive mode, and STATCOM absorbs
reactive power from the system. Finally if the modules of V1 and V2 are equal, there won´t be
neither current nor reactive flow in the system. The amount of reactive can be given as: [14],[15]
V (V −V )
Q = 1 X1 2
(7)
In summary, by controlling the amplitude and the phase angle of the V2 voltage source, the
direction of flow of active and reactive power to the node where STATCOM connected can be
controlled.
 The active power flow is controlled by the phase angle between the V1 and V2
tensions.
 The reactive power flow is controlled by acting on the amplitude of the voltage V2.

SIMULATION RESULTS AND DISCUSSION
To verify the performance of the proposed wind generation system with and without
STATCOM, simulation tests have been carried out by MATLAB SIMULINK software in
following conditions:
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Case 1: Disturbance state results without compensation (STACOM and PFC (Power Factor
Capacitor) are not included)
Case 2: performance the system under fault (0.1 sec.) at Generator 2 (wind generation
system 2) with and without STATCOM (PFC now is included)
Case 3: performance the system under Three Phase Fault (0.1 sec.) at Generator 2 with
STATCOM 3Mvar and STATCOM 30Mvar
For our case, we used a six-1.5MW wind turbines connected to 25-kV distribution system
that is simulated as an ideal 3-phase voltage source of constant voltage and frequency through
25 km. The STATCOM (3Mvar) is connected near the midpoint of the system to increase the
WTG damping and to provide support to the system during fault conditions.
A. Case 1: Simulation results without compensation
The first test (Figure 4 without compensation) is done without intervention of any
compensation (no STACOM and no PFC), to the end of the simulation set during 20s, observes
that the voltage at the connection node B25 is less than 1 pu, it is around 0.94 which is caused
by fluctuations due by the variation Wind This is influes on the active power that presented in
the form of an oscillatory signals and stabilizes at 6MW, and dropped reactive power until the
value of 4Mvar [16],[17][18]
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Fig. 4: The impact integration of wind turbine
B. Case 2: Simulation results under fault with and without compensation
In the second test frame, we use an STATCOM for the need of provision of good power
quality, to see the performance and the profitability of this type of FACTS.
At t=15 s, a phase to phase fault is applied at wind turbine 2 terminals, causing the turbine
to trip at t=15.11 s.
Only wind turbine 3 continues to work, and wind farm 1 is tripped at t=13.43sec because
of over current protection and wind farm 2 is tripped because of under voltage protection.
Therefore, the third wind turbine is responsible for supplying active and reactive power
and delivering them to 25kV bus that after fault occurrence on t=15sec. The reactive power is
injected to the 25kV bus via 400kvar fixed capacitor, which is connected to terminal wind
turbines. After fault clearance, the reactive power injection decreases.
After the simulation during 20s, the set of signals about voltage, current and active power
/reactive are shown in Figure 5 (with compensation)
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Observing the Fig.5.a and Fig.5.b it can be seen that angle oscillations starts at the moment
of fault (that is 15 s), then at the moment of tripping of wind turbine 2 starts to oscillate again
and reaches steady state value approximately at t=15.2 sec. This means that from the time of
the failure, and tripping wind farm 2 has passed around 0.2 sec, and change of voltage angle
shows that system will remain stable.
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Fig. 5: Performance the system under fault at Generator 2
used in this study presents -the STATCOM- power to intervene on wind behavior where
compensates for fluctuations in the power and wind speed and the rating may power stability
reactive thereof.
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C. Case 3: Simulation results under Three Phase Fault (LLL fault) with STATCOM
30Mvar
In the Third test, the studied system was subjected to three phase fault occurred at wind
turbine 2 only and cleared after 100ms from 15sec. Without STATCOM, it is clear that the first
wind turbine is tripped because of the lack of reactive
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Fig. 6: Response of the system under LLL fault (0.1 sec.) at Generator 2 with STATCOM

Power support, the voltage at bus 25kV, drops to 0.91pu at t =13.43sec. Then the
occurrence of three phase fault, which the wind turbines 2, and 3 will begin to accelerate. Two
wind turbines are tripped by protection system as shows Fig 6(a) at t=15.1sec and t=15.11sec
respectively,
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When STATCOM 3Mvar is connected, three wind turbines cannot continue its service
because of insufficiency capacity of STATCOM to supply necessary reactive power and it is
tripped as Fig. 6(a), it is seen that active power of 25kV bus power decrease to zero. After fault
occurrence on t=15sec.
With increase in capacity of STATCOM from 3Mvar to 30Mvar, the wind park remains
in normal operation and the wind system restores back to initial state after duration of postdisturbance period. On the other side, in case of 3 MVAR STATCOM the delivered reactive
power to the grid is still decreased to zero and the wind system is disconnected from the grid
using the protection systems.

Conclusion
This paper has demonstrated the effect of wind energy generation in power systems and
its impacts on power quality of distribution system due to the uncertain characteristics of wind
turbine system which causes variations in system voltage. Flexible AC Transmission System
(FACTS) device such as Static Compensator “STATCOM” is power electronic based switch is
used to control the reactive power and therefore bus voltages. Hence STATCOM was used to
inject reactive power to maintain voltage level within limits and also eliminates power
fluctuations and this confirms the excellent performance of the proposed system for power
quality improvement.
Results are presented to show that the studied wind farm cannot stay connected under the
studied voltage dip without STATCOM connection to its terminal and, with low rating
STATCOM, while through 30 MVAR STATCOM connections at the main bus of the studied
wind farm, it can stay connected and hence power quality of the entire power system due to
integration of STATCOM with wind generation is improved.
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Globalization And Employee Mobility: Interfusion For Customer
Satisfaction In Selected Multi-National Companies In Nigeria. Lagos
Reviews
Haruna Ishola ABDULLAHI
Christland University, Abeokuta, Ogun State, Nigeria
+2347037071845
Globalization is impacting positively and negatively on every aspects of human resources
administration, employee mobility is not an exception, in the event of daunting challenges of
satisfying customer with the state-of-the-earth products. Modern employees have to be globally
mobile in a bid to experience and acquire the necessary modes of operation in the overall
interest of their customers. Hence, this paper investigated globalization and employee mobility
as interfusion for customer satisfaction in selected multi-national companies in Nigeria,
focusing on Lagos. This paper utilizes modernization and contingency theories. The study
employed cross sectional survey design, descriptive, combining both qualitative and
quantitative techniques; data was sourced secondarily through textbooks, online sources and
journals, and primary data through administration of 533 questionnaires on employees of the
three multinational companies; Nestle Nigeria Plc, Total Nigeria and Mobil Nigeria Unlimited,
the sample size was selected through purposive and simple random sampling. The quantitative
data was analyzed with frequency table. The mean age of the respondents was 43.7 years,
70.2%(374) were married,(67.3%)(358.7) had Bachelor Degree, a significant
percentage(58.8%)(313) have experienced off and on shore business exposure and the mean
number of years spent in service by the respondents was 25.3 years. Sizeable number of the
respondents (56.7%)(303) wer of the views that mobility exposed them to new experiences and
better customer satisfaction. The paper recommends global exposure of employees in order to
improve their services and ensure organizational sustainability and continual global training
and retraining for operational resilience in view of ever-increasing global business
competitiveness. This study will be beneficial to human resource practitioners and scholars in
the field of human resource and allied disciplines would initiate research from this study.
Keywords: Globalization. Employee mobility, customer satisfaction, multi-national
companies, business competitiveness, Nigeria, Lagos
INTRODUCTION
Globalization has turned the world to a global village, where there are seamless bottleneck
to the multi-dimensional business operations across the world. The world is going digital with
less emphasis on analogue operations (Aimiuwu, 2004). Due to global economic meltdown,
business enterprises are in stiff competition for the limited income of consumers. Therefore,
these employees have to be international and sophisticated. The word globalization was coined
from the word globalize which means upshot of a network of economic order. The earliest
application of the term in education means holistic approaching to issues in educational sector.
In the meantime, other associated terms have been used with globalization (ASCE, 2004). It
was popularized by Levitt, most companies especially the multinational companies face the
challenge of getting the right personnel to do some technical work. Employee mobility is the
amount of technical. Social, cultural, educational and behavioral adaptability that employee
posses to enable him or her perform a giving task either in the similar organization or new ones,
which requires commitment and precision. The number of technical and sophisticated minds
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has been increasing and it will continue to increase in the future because of enhanced
educational capacities in the emerging economies and due to expanding economic activities.
The need for such talented individual is likely to swell in the nearest future. However, one of
the impediments to availability of such talents is poor and unrealistic educational policies,
corruption, insecurity of life and property, political will to formulate and executive favorable
economic programmes. Human resource practitioners at multinational companies in emerging
markets such as China, Malaysia, Hungary and India have shown in a recent study that
candidates for engineering and general-management placements demonstrate wide differences
in fitness (Von, Milliman and Nathan, 1991). According to the McKinsey Global Institute, less
than12 to 18 per cent of 30 million university graduates in developing countries are unqualified
and incompetent to work in a multinational company, on the ground of their language
competencies, poor quality of educational system, and cultural unfitness. Also, only a fraction
of these people are willing or able to relocate to foreign countries for employment (World
Economic Forum, 2011). It also remains the greatest stumbling block for global organizations
‘human resource departments to manage a workforce with sharp contrast with culture and
language skills, and distributed in various countries. It is critical that the businesses not only
familiarize with local ways of operations, and understand the market mix of local consumers,
but also develop international skills among their employees. Being at the center of
globalization, multinational organizations need to learn to manage diverse value systems and
espouse shared global work values to create an environment, where workers are able to
communicate and coordinate their operations to reach common goals (Ulrich, 1996). In view
of these challenges, this study investigated globalization and employee mobility as interfusion
for customer satisfaction by multinational companies in Nigeria. The study will be guided by
the major research questions of the constraints of globalization on employee mobility.
LITERATURE REVIEW
Meanings of Globalization. In his submission, Wagen(2010) defined globalization as a
situation of compression of social economic, political and cultural activities among countries
in unified entity called a global village. Information communication technology (ICT)
facilitates the process of interactions and integrations among people, places and businesses. It
enhances social and economic development of countries.
TYPES OF GLOBALIZATION. Globalization: Globalization has the following varieties.
Economic Globalization: This is the compression of multi- diverse economic activities among
nations in the world for better synergies. Economists have argues that resources are scarce and
they are unevenly distributed even among countries, this warrants interdependence among
various economies. Some countries have substantial technologies especially the developed
countries like Japan, Germany, France, China and others, while some developing nations such
as Nigeria, South Africa have substantial market potential for the sales of these technologies.
This relationship is guided by comparative cost advantages. One aspect of economic
globalization is employee mobility, workers are now influenced by international demand for
their skills and they respond accordingly.
Political Globalization. The roles of politics in business cannot be over-emphasized; there are
many regional and international organizations that attempt to bring the whole world into single
and co-ordinate government. Some scholars have argued that intergovernmental organization
enhances better cooperation and integration in the areas of economic policies. Examples of such
organizations are Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); an intergovernmental
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organization that was founded in 1967 and has its head quarter in Jakarta, Indonesia, APEC ,
Asian-Pacific Economic Cooperation, WTO, World Trade Organization
Cultural Globalization: Culture is becoming commodity across the countries, there are
cultural penetrations induced by music, books, films and other tangible aspects of culture. Most
of musicians that are successful in their career have taken their music outside their shores. Both
tangible and intangible aspects of culture are now gaining international prominence. The major
enablers of cultural globalizations are information communication technology, satellite
communication and internet of things
Table 1: The World 10 Most Globalised Countries in 2018
S/N Country P
Score Value(100
Position
1.
Belgium
90.47%
1st
2.
Netherlands
90.24
2nd
3.
Switzerland
89.7%
3rd
4.
Sweden
88.03%
4th
5
Austria
87.91%
5th
6.
Denmark
87.85%
6th
7
France
87.34%
7th
8
United Kingdom
87.23%
8th
9.
Germany
86.89%
9th
10 Finland
85.98%
10th
Source: https://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/ retrieved
20 July 2018, modified by the author.
EMPLOYEE MOBILITY
As maintained by Christopher (2007), this is referred to ability of employee to change job either
within a country or outside the country, owning to global penetration into internet and other
information communication technology resources, employees adopt more flexible and dynamic
work relations in other to maximize their potentials and at the same economic gains. This could
be permanent mobility; in this regard, there is outright withdrawal of service from one
organization and re-establishing employment contract with new firm. Another variation of
employee mobility is temporary aspect, in which employee moves to another organization on
short-time basis Employee mobility is influenced by some of these variables (Friedman, 2004).
Experiences of Employees. Employee with greater skills is demanded by companies that
required such skills for their operational efficiency. Experiences promote greater performance
and reduction in hiring expenses in terms of budget for the training of inexperienced recruits.
Technical and Managerial Skills. These variables are vital for organization to survive current
formidable global business challenges, when employees possess these work indices, they are
ample opportunities for them to change job (Los, Carter & McMahon, 2006).
Socio-cultural Factors. The employees social groups both at workplace or other affiliations,
will determine he or she propensity to move, when pressure are mounting on an employee there
is possibility of changing work (Price,2000).
Political Factors. There are local and international political variables like applications and
issuance of work permit, travel documents like visa, international passport and other healthstatus formalities.
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Personality. Individual unique characteristics influence his or her possibility to migrate to new
job. There are some employees that exhibit absolute commitment to their job. They are driven
by intrinsic rather than extrinsic motivation (Fajana, 2002).
Figure 2: Millennial want to work outside their home country during their careers
S/N
Country
Score (%)
1.
Netherlands
94%
2.
Greece
93%
3.
Poland
92%
4.
Hungary
90%
5.
U.S.A
89%
6.
Belgium
89%
7.
Germany
88%
8.
Hong Kong
86%
9.
Canada
85%
10.
Spain
85%
Source:https://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/pdf/talentmobility-2020.pdf, modified by the author, date 13 May 2018
SYNERGY BETWEEN GLOBALIZATION AND EMPLOYEE MOBILITY
Human resources must play new roles of internationalization and diversification of recruitment,
training, motivations and discipline sighted in Sparrow, Brewster, and Harris (2004).
Expansion of Job Opportunities. One of the advantages of globalization is that it enhances
job space among different countries, both job seekers and creators look beyond their territory
in the hiring process to fill vacant positions, countries that are experiencing shortage of
manpower; this could be addressed by getting workers from other countries. This enhances
employee mobility among different companies (Armstrong, 2006).
Educational Growth. According to Akanji(2010) educational opportunities, students from
developing and under developed countries travelling to developed countries to learn better skills
and expertise in order to fill educational gap in their indigenous countries. There are many
scholarships for students from developing and underdeveloped countries offered by developed
countries like United State of America, United Kingdom, Canada and other advanced
economies. This aspect of globalization prepares
Well-Informed Citizens. Some of the modern ways of disseminating information are
information communication technology, satellite and internet of things; these educational
resources engender opportunities for employees as far awareness of opportunities in different
companies across the globe, hence, employee take advantages of these and take proper actions.
Free Trade Areas .Globalization results in free trade zones especially in developing
economies, this serves as motivational factors for developed nations to establish companies in
developing. The setting up of companies in developing nations enhances more opportunities
and acquisitions of new technical skills
Reduction in the Prices of Goods and Services. Globalization enhances availability of
committed workforce this stimulates productivity and increased income for the concerned
companies, increased income empowers the firms to offer competitive salaries to their
employees and this attracts more workers to the company (Kobrin, 1998).
MULTINATIONAL COMPANIES. These are the companies have their head quarters in a
country and they operate in other countries. Their branches in other countries are referred to as
subsidiaries. Most of these companies operate on the basis of their mission and vision from
their head office however; they align with the local operational rules of their host countries to
address legal friction with their host countries. Examples of multinational companies in Nigeria
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are Nestle Plc, Chevron, Total Plc, Mobil Nigeria Unlimited; Julius Berger Plc. These
companies have the advantage of offering attractive salary packages and fringe benefits to their
employees and sufficient foreign exposure (Schermerhorn, Hunt &Osborn, 2002).
CUSTOMER SATISFACTION. The aim of every business is to provide goods or services
based on the taste of their customers. Customer attraction and retention should be the primary
goal of business, because without customer they will be out of operation. Globalization and
employee mobility enables companies to hire employees with pool of experiences which will
be strategically resulted in satisfying the tastes of their customers (LSF-LST, 2002).
THEORETICAL FRAMEWORK
Modernization Theory: This theory states human beings and organizations progress from
primitive to more advanced stage. This forms the basis for human development in the world.
As human interaction changes, different structures of human life advance to accommodate the
emerging social structure and dynamics. Globalization provides avenue for employee mobility
through technological advances, internet of things and other state-of the earth mode of
technological transfer, people can have access to the places where their skills and cognate
experiences are needed, even outside their shore, and most of the employees are building on
these resources to showcase their talents to the while of the world, as asserted by Marshal
(1996).
Contingency Theory. This theory stipulates that there is no stereotype ways of managing an
organization; the management of organization is contingent on prevailing internal and external
forces (Morgan, 2007). In this regard, employee mobility may be the contingent factor for
organization to achieve the desired goal. For instance attraction of skilled employees to fill gap
in a firm (Rahim2001).
METHODOLOGY: The study applied both qualitative and quantitative methods, the
quantitative method involved content analysis of textbooks, journals and internet resources to
get information about globalization, employee mobility, multinational companies and the ways
all these variables would be synchronized to engender customer satisfaction. The quantitative
was descriptive and cross-sectional; it entailed administration of five hundred and thirty three
(550) questionnaires on the employees of three multinational companies. The results were
analyzed through frequency distribution table. By combining these mixed resources together
the author developed conceptual frame work on globalization and employee mobility.
RESULTS Socio-demographic characteristics of the Respondents
Table 3: Percentage Distribution of Respondents by Socio-demographic
Characteristics

Characteristics

Frequency

Percentages

Male

398

74.7

Female

135

25.3

Total

533

100

Sex:

Age:
20-- 30years
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31- 41 years

111

42—52years

298

20.8
55.9

53—63 years

26

4.9

64 and above

533

100

Single

104

19.5

Married

374

70.2

Separated

44

8.3

Divorce

7

1.3

Widowed

4

0.7

533

100

Marital Status:

Total
Ethnic Group:
Yoruba

283

53.1

Igbo

120

22.5

Hausa

112

21.1

Edo

10

1.9

Others

8

1.5

Total

533

100

Non-formal Education

10

1.9

Primary Education

19

3.6

Secondary Education

68

12.8

Tertiary Education

436

81.8

Total

533

100

14

2.6

Less than a year

38

7.1

1 – 10 years

79

14.8

11 – 20

328

61.5

21 –30

68

12.8

31 – 40

6

1.1

533

100

Education:

years in the service of
company

41 plus years
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Total

Source: Field Survey, 2017.
From table 3 above most of the respondents 398(74.7%) were male while 135(25.7) were
female, this showed that most of the employee in the selected multinational companies were
male and male employees are more mobile than their female counterpart. From the same table,
most of the respondents 294(55.9%) felt within active age bracket of 42—52years. Also
374(70,2%) of the respondents were married, 436(81.8%) attained tertiary education, most of
the respondents have spent between (21—30)years on their job.
Table 4: Exposure to on shore and on shore business exposure
Response
Frequency
Percentage
Strongly Agree
313
58.7%
Agree
103
19.3%
Disagree
70
13.1%
Strongly disagree
45
8.4%
Neutral
2
0.3
Total
533
100
Source: Field Survey, 2017
Table 5: Gaining of business experiences for customer satisfaction
Response
Frequency
Percentage
Strongly Agree
303
56.8%
Agree
132
24.8%
Disagree
51
9.6%
Strongly disagree
34
6.4%
Neutral
13
2..4%
Total
533
100
Source: Field survey, 2017
From table 4 and 5 most of the respondents 313(58.7%) strongly agreed that onshore and
offshore job exposure enhance their mobility while 303(56.8%) maintained that job experiences
facilitate their mobility for customer satisfaction.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Findings from the study showed that globalization promotes employee mobility, and this
enhances customer satisfaction through production of high quality products as reduced rate.
Although globalization has its demerits. It is high time that developing countries like Nigeria
embrace globalization through application of technologies for them to reap the bounty
advantages of employee mobility in the short, medium and long run. This study will be
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beneficial to government at various levels, employers of labour and researchers in the field of
global human resource management.
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ABSTRACT
Currently a high proportion of the world’s total energy output is generated from fossil
fuels such as oil and coal. In general, the quest for an option to conventional power schemes
for extension to remote and rural locations of developing countries like Nigeria arises from the
high costs associated with the extension, as well as maintenance, of the power grid system to
rural areas. It is universally accepted that fossil fuels are finite and it is only a matter of time
before their reserves become exhausted. The need for supplementary or even alternatives that
ideally will be non-depletable energy sources have since been recognized. These non-depletable
energy sources are replenishable and are also referred to as renewable energy sources as they
are available in cyclic or periodic basis. These include: Solar Energy which has estimated world
wide average power potentials of 24 W /m2 of the earth’s surface; Hydropower, major sources
which are still under developed, has an estimated potential of the range of 2-3 TW. Available
also in limited areas of the world are Wind energy and Biomass. This paper reviews the
availabity of renewable energies and their current level of usage in rural communities of Nigeria
with a view to put forward necessary policy measures that are essential in order to promote the
use of these technologies.
Keywords: rural communities; fossil fuels; biomass; energy consumption; man-hour
INTRODUCTION
It is clear that energy is an essential input to all aspects of modern life. It is indeed the
live-wire of industrial production, the fuel for transportation and for the generation of electricity
in conventional thermal power plants. Currently, a high proportion of the world’s total energy
output is generated from fossil fuels such as oil and coal. In general, the quest for an option to
conventional power schemes for extension to remote and rural locations of developing countries
like Nigeria arises from the high costs associated with the extension as well as the maintenance
of the power grid systems to rural areas (Sambo, 2001). The close relationship between the
proximity of energy researches to potential users compiled with the high cost of conventional
energy sources have led to a considerable interest in the development and application of
renewable energy resources such as: Solar, Wind, Biomass, Wave, e.t.c, obtained from
continuous current of energy occurring in natural environment (Babakano, 2000).
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Energy Consumptions in Nigeria
Energy consumption patterns indicated that, human and other animal power provides the
bulk of the energy requirements for agricultural production. An assessment of the energy unit
adopted, that is man-hours, showed that sharp variations exist in the magnitudes of the manhour figures from place to place. Evidence of use of petroleum products for agricultural
production has been recorded. This, though small when compared with human and animal
power is significant because it showed the use of motorized irrigation pumps and diesel
powered tractors for mechanical agricultural activities, (Sambo, 1991)
Fuel wood was found to be the predominant energy source in the household sector with
about 70-80 % of households depending on it as their cooking fuel in both the remote villages
and the towns. The consequence of this to the natural environment is that unchecked felling of
trees to provide the fuel wood requirements will exacerbate desert encroachments, soil erosion
and loss of soil fertility problems. In the interim, it would not be practical to stop the use of fuel
wood rather the short term solution is the adoption of the efficient wood burning stoves together
with the widespread establishment of fast growing trees. In the long term one would suggest
the introduction of other fuels like Liquefied Petroleum Gas (LPG), kerosene and smokeless
coal briquettes to replace the use of fuel wood, (Sambo, 2005).
Kerosene is the predominant energy source used in the rural areas for lighting. There is
strong evidence of the use of small quantities of kerosene to assist the quick commencement of
fuel wood. This is in addition to its use in the urban centers as a cooking fuel. The predominant
type of lantern used is the wick-type which does not produce a good level of luminosity. The
third energy type in terms of significance in the household sector is electricity which is mostly
limited to state and local government headquarters and some big towns. Most of the electricity
in the rural areas is provided by the State Rural Electricity Boards, (Sambo, 2005).
Mains electricity from NEPA (now PHCN) dominates the energy supply for industrial
sector. This is supplemented by electricity generating sets that are fueled by automotive gas oil
(diesel). High and low fuel oils are used in textile, cement and brick manufacturing plants. The
foregoing is for large industries which are mostly located in the big cities and towns. For the
small towns and villages, the bulk of the small-scale industries are operated on diesel generators
for bakeries, small-scale steel works, small – scale ceramic/pottery works etc. In these localities
other small – scale activities like handicraft, weaving etc are based on human power, (Sambo,
2005)
In the transport sector, prime motor spirit (petrol) is the major fuel for saloon cars and the
small buses. For lorries, trucks and rail transport the predominant fuel is automotive kerosene.
It has been estimated that 74% of the petroleum products demand of Nigeria is for the transport
sector with only 19% for the industrial sector. Of the amount of fuel consumed in the transport
sector, 50% is absorbed by passenger transport by air, (Sambo, 2005).
In remote rural areas, human power is used for water lifting from wells while in the big
villages and many towns, diesel powered pumping systems are relied upon to lift water from
boreholes. Hospitals and health centers in rural areas rely on both Rural Electricity Board (REB)
– generated electricity and diesel generators for lighting, sterilizing of appliances as well as for
storage of drugs and vaccines. Use is made of fuel wood and to a lesser extent LPG, for cooking.
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The situation in the health centers is very much the same in boarding schools, barracks and
prison houses, (Sambo, 2005).
AVAILABILITY OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES
The renewable energy sources considered in this paper include; Hydropower, Solar,
Biomass and Wind energy.
Hydropower
Essentially, hydropower systems rely on the potential energy difference between the
levels of water in reservoirs, dams or lakes and their discharge tail water levels downstream.
The water turbines which convert the potential energy of water to shaft rotation are coupled to
suitable generators. The hydropower potential of Nigeria (Sambo, 2001) is very high and
hydropower currently accounts for about 29% of the total electrical power supply. The first
hydropower station in Nigeria is at Kainji on the river Niger where the installed capacity is
836MW with provisions for expansion to 1156MW. A second hydropower station on the Niger
is at Jebba with an installed capacity of 540MW. An estimate (Aliyu and Elegba, 1990) for
rivers Kaduna, Benue and Cross River (at Shiroro, Makurdi and Ikom respectively) indicates
their total capacity to stand at about 4,650MW. The overall hydropower resources potentially
exploitable in Nigeria are in the Excess of 11,000MW.
In effect, small hydropower systems can be set up in all parts of the country so that the
potential energy in the large network of rivers can be tapped and converted to electrical energy.
In this way the nation’s rural electrification projects can be greatly enhanced, (Sambo, 2001).

Solar Energy
Solar energy technologies are divided into two broad groups namely Solar – Thermal
(ST) and Solar – Photovoltaic (PV). In solar thermal applications, solar energy, as
electromagnetic waves is first converted into heat energy. The heat energy may then be used
either directly as heat, or converted into cold, or even into electrical or mechanical energy
forms. Typical of such applications are in drying, cooking, heating, distillation, cooling and
refrigeration as well as electricity generation in thermal power plants. In solar photovoltaic
applications, the solar radiation is converted directly into electricity. The most common method
of doing this is through the use of silicon cells, (Sambo, 2001).
Solar energy is the most promising of the renewable energy sources in view of its apparent
limitless potential. The sun radiates its energy at the rate of about 3.8 × 1023 kW per second.
Most of this energy is transmitted radially as electromagnetic radiation, which comes to about
1.5 kW/m2 at the boundary of the atmosphere. After traversing the atmosphere, a square meter
of the earth’s surface can receive as much as 1kW of solar power, averaging to about 0.5 over
all hours of daylight. Studies relevant to the availability of the solar energy resources in Nigeria
(Sambo, 2001) have fully indicated its viability for practical use. Although solar radiation
intensity appears rather dilute when compared with the volumetric concentration of energy in
fossil fuels, it has been confirmed that Nigeria receives 5.08 × 1012 kWh of energy per day
from the sun and if solar energy appliances with just 5% efficiency are used to cover only 1%
of the country’s surface area, then 2.54 × 106 MWh of electrical energy can be obtained from
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solar energy. This amount of electrical energy is equivalent to 4.66 million barrels of oil per
day.
Biomass
Biomass energy refers to the energy of biological systems such as wood and wastes.
Biomass energy is an indirect form of solar energy because it arises due to photosynthesis. The
biomass resources of Nigeria (Sambo, 2001) can be identified as wood biomass forage grasses
and shrubs, residues and wastes (forestry, agricultural, municipal and industrial) as well as
aquatic biomass.
Wood, apart from being a major source of energy in the form of fuel wood is also used
for commercial purposes in various forms as plywood, paper products and electric poles. For
energy purposes, Nigeria is using 80 million cubic meters (43.4 ×109 kg) of fuel wood annually
for cooking and other domestic purposes. The energy content of fuel wood that is being used is
6.0 × 109MJ, out of which only between 5-12% the fraction that is gainfully utilized for cooking
is and other domestic uses. Although the biomass availability as at 1973 was put at 9.1012 MJ,
it is expected that the overall biomass resource availability at present is lower than the 1973
figure. This is largely due to the demand of wood also for construction and furniture industries
in addition to its use as an energy source. As for forage grasses and shrub, estimates show that
200 million tones of dry biomass can be obtained from them and this comes up to 2.28×106MJ
of energy, (Sambo, 2001).
For crop residues and wastes, estimates of the 6.1 million tones of dry biomass that are
produced annually leave residues whose energy content approximate to 5.3×1011MJ. Estimates
made in 1985 gave the number of cattle, sheep, goats, horses and pig as well as poultry birds as
166 million. These produce 227,500 tones of animal wastes daily which come to 2.2×109 MJ
taking the calorific value of animal dung to be 9.800MJ/tones. Animal residue can be converted
to biogas and estimates show that this is of the order of 5.36 ×109 MJ which has an energy
content amounting to 2.93×109 kWh, (Sambo, 2005).
Wind Energy
Wind is a natural phenomenon related to the movement of air masses caused primarily
by the differential solar heating of the earth’s surface. Seasonal variations in the energy received
from the sun affect the strength and direction of the wind. The ease with which aero turbines
transform energy in moving air to rotary mechanical energy suggests the use of electrical
devices to convert wind energy to electricity. Wind energy has also been utilized for decades,
for water pumping as well as for milling of grains, (Sambo, 2005).
A study on the wind energy potential for a number of Nigerian cities shows that the annual
wind speed ranges from 2.32 m/s for Port Harcourt to 3.89 m/s for Sokoto. The maximum
extractable power per unit area, for the two sites was estimated at 4. 51 and 21.97 Watt per
square meters of blade area respectively. When the duration of wind speeds greater than 3 m/s
is considered then, the energy per unit area work out at 168.63 and 1,556.35 kWh per meters of
blade area, again for Port Harcourt and Sokoto, (Sambo, 2005).
Although the use of wind energy for water supply has been known and used for hundreds
of year, in recent times effort have been directed largely towards the use of wind power for the
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generation of electricity and in the past twenty years or so rapid changes in technology have
occurred and major wind powered generating plants have been installed, especially in the rural
areas of the developed countries (Sambo, 2005).
APPLICATIONS OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES IN NIGERIA
In Nigeria, as a result of research and development activities that have been undertaken
in our universities and polytechnics a large number of renewable energy systems and devices
have been developed and a good number are indeed ready for adoption into the economy. A
report compiled by the Sokoto Energy Research Centre in 1991 (Sambo, 2001) provides details
of the technologies that were developed at the centre and which were ready for adoption into
the economy.
Solar Energy
There are many solar thermal systems especially solar water heaters and solar dryers in
use in many parts of the country. Solar cookers, solar stills, solar chicken brooders and solar
thermal refrigerators developed by research centers and confirmed to be of practical
applications,
Solar Photovoltaic applications have wider current installation in the country and these
include solar photovoltaic water pumping systems, solar-powered vaccine refrigerators as well
as telecommunication repeater stations. There are also solar photovoltaic power plants that are
providing electricity to entire villages and also others that are powering on standalone basis,
specific projects such as rural health centers and television viewing centers (Sambo, 2001).
Biomass
Many versions of efficient word-burning and charcoal stoves have been developed and
are being used in many parts of country with the overall objectives of curtailing the amount of
trees perennially cut to provide fuel wood and charcoal. Biogas digesters, which are capable of
producing biogas that could be used for domestic and industrial uses have been developed in
many parts of the country (Sambo, 2001).
Wind Energy
Wind energy use to be relied upon in the 1950’s and 1960’s for provision of water in
many northern parts of the country. However, this was largely abandoned when the
development of the petroleum products reached advanced stages. The development of Poldow
wind pump in Bauchi, using locally available materials is surely a move in the right direction.
It should be mentioned that, there are few modern wind pumps in some parts of the country.
There is also one wind electricity generator currently supplying energy from wind at Sayya in
Sokoto state, (Sambo, 2001).
PROMOTION OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES
Sambo (2005) described the following strategies for the promotion of renewable energy
technologies in Nigeria.
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Adopting Renewable Energy Technologies
With the availability of renewable energy resources in all parts of the country and the
existing level of development of systems and devices in the nation, there is the urgent need to
adopt practical measures that will systematically introduce various renewable technologies into
the economy, (Sambo, 2005).
Apart from the policy measures that will promote the introduction of technologies based
on individual energy sources, there is also the need to adopt an integrated approach to
sustainable energy development. This is in recognition of the fact that conventional energy
sources will continue to serve the transport and industrial sector of the economy, (Sambo,
2005).
Policy Measures for the Various Renewable Energy Technologies
a). Solar Energy
The thrust of the policy here should be the incorporation of solar energy devices into
many spheres of the economy as possible. The strategies for this include:
 Continuous active support of research and development activities to cater for site
specificity of deigns for all parts of the country.
 Support of demonstration and pilot projects to ensure that the general public become
aware of the potentials of solar energy technologies which will as well assist in creation
of markets for solar energy systems.
 The provision of financial incentives to encourage the use of solar energy systems
particularly in rural areas where the greatest potential exist.
 The introduction of regulatory measures to encourage and protect local capabilities.
b). Biomass
The policy outlined above for solar energy also applies here. However, it should be
emphasized that fuel wood consumption rate should be significantly reduced. Strategies for this
include:
 The adoption of efficient word burning stoves
 Systematic cultivation of fast growing trees needed to facilite the regeneration of forests.
 The active introduction of biogas digesters to cater for cooking energy needs of
especially large house holds and institutions like boarding schools, hospitals, barracks,
prison houses, etc.
 The development of alternative technologies to supplement wood both as a domestic
energy source and also as a building/furniture material.
c). Wind Energy
The policy and strategies for solar energy are also applicable here. Additionally, the
policy should emphasize the exploitation of wind energy for rural water supply and also for
electricity generation. That is to say the additional strategies are:
 Aggressive drive to optimize the components of wind water pumping and electricity
generation, and
 To de-emphasize diesel-powered water pumps where ever the wind speed will allow
wind water pumping.
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d). Hydropower
The policy here is for the nation to manage its water resources for the development of its
hydroelectric potentials as well as focus on micro-hydro plants. The additional strategy includes
the initiating and updating of data on the potentials of small-scale hydro plants and the
preparation of inventories for their locations.
Provision of Energy Security for Rural Dwellers
One of the major needs of rural dwellers is the energy they consume for subsistence and
because they lack access to commercial fuels like petroleum products and electricity they
depend largely on traditional fuels mainly fuel wood, charcoal and agricultural residues. In
order to provide the energy needs of rural dwellers, especially in the Sahelian zone of the
country, the following measures are necessary.
 Continued afforestation programmes
 Setting up of community based wood lot programmes
 Accelerated rural electricity scheme, and
 Promotion of energy-efficiency practices.
Strengthening Technical Capabilities in the Energy Sectors
Two major steps are required here. First, the offering of specialized training and
development of sound technical education in the educational system and secondly, to ensure
that the available pool of human resources are given the opportunities to ‘learn-by-doing”.
Another requirement for strengthening technical capabilities is developing more activities in
the energy sector and provision of adequate funding for energy research, development and
demonstration activities.
CONCLUSION
Nigeria is blessed with abundant renewable energy resources; solar, wind biomass hydro,
etc, however, the adoption of these resources especially in the rural house hold sectors and
service sectors will surely led to reduced consumption of petroleum products. The major
advantage of the renewable energy technologies include the simplicity of the technologies, ease
of maintenance as well as their enhanced environmental friendliness over fossil fuel system.
For the nation to move forward in the areas of coming up with an optimum energy mix,
there is urgent need for more support of research, development, demonstration and diffusion
activities for renewable energy technologies in the existing research centers as identified groups
in other institutions.
In view of the apparent reluctance of local entrepreneurs to adopt the mature and proven
renewable energy system for mass production and subsequent commercialization, there is also
need to actively promote the training of local craftsmen on the design, construction, operation
and maintenance of these energy systems.
All the policy measures and the strategies for the promotions and use of sustainable
energy systems and practices can only be realized with strengthened energy institution. In this
regard, there is the need to identify organizations or offices at states and local government levels
that will be charged with the responsibilities of ensuring the full implementation of projects and
programmes of the Energy Commission of Nigeria at the grass root levels.
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Abstract
In this paper, according to actual condition of this oil field, we investigated about gas
injection to find an optimized gas injection process 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 was 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:
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
a) 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:
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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 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
To increase oil recovery by this EOR method, gas injection efficiency must be increased.
Molecular diffusion is one of effective parameters in this EOR method. Gas diffusion
coefficient in oil is proportional to temperature and concentration gradient directly and to fluid
viscosity and surface tension inversely [28 - 40]. Diffusion in porous media especially in
homogeneous media with inter granular porosity has been studied since early of twenty century.
In numbers of these studies, it has been tried to find a relationship between molecular diffusion,
formation resistance coefficient and effective molecular diffusion coefficient of matrix but in
numbers of these studies, matrix effective molecular diffusion coefficient has been measured
indirectly. For example, one of the conventional methods is creating gas flow contacting with
one face of oil saturated matrix block and measuring concentration changes in this flow. In such
system, measuring of concentration changes in flow is difficult because these changes are taken
slowly.
Renner measured diffusion coefficient of hydrocarbon gases in porous media saturated
with C10H22 and salt water. He derived an experimental relationship as a function of fluid
viscosity and gas physical thermodynamic properties for diffusion coefficient predicting [41].
Although there are several methods for gas diffusion coefficient measuring, the method which
has been presented by Riazi has more applications because if its simplicity [42 - 43]. He
measured methane diffusion in pentane by recording pressure drop and liquid – gas boundary
movement due to pentane swelling. Zhang used this method for dilute solutions of associated
gas in heavy oil. He developed Riazi experimental simple method for relationship between
pressure drop and diffusion [44]. Civan presented a mathematical model for further
experimental studies on gas diffusion coefficient estimating [45 - 47].
Problem Statement
Due to the continuous oil production from an oil reservoir, its pressure will be decreased
and a secondary gas cap may be created. Reservoir pressure decreasing will cause extra oil
losing. Enhanced oil recovery methods are various worldwide due to numbers of these methods
and countries which use it. Gas injection into gas cap of oil reservoir is one of EOR method.
Gas injection can be used as an EOR method to not only stabilizes reservoir pressure in first
step but also to increase it in second step. To increase oil recovery by this EOR method, gas
injection efficiency must be increased. Molecular diffusion is one of effective parameters in
this EOR method. Concentration gradient between injected gas and reservoir oil will cause mass
transfer between two phases and a miscible front will be created in reservoir finally. This
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miscibility will cause reservoir oil to be swept better. Exact determining of gas diffusion
coefficient in oil is very important for determining gas injection parameters.
Molecular diffusion, gravity drainage and oil swelling are important oil production
mechanisms. One of the main problems in reservoir management is finding optimized
conditions to maximize microscopic efficiency (Em) and macroscopic efficiency (Ev).
Molecular diffusion is one of the effective factors to enhance oil recovery from oil reservoirs
by gas injection method. Concentration gradient between injected gas and reservoir oil will
cause mass transfer between two phases and a miscible front be created in reservoir finally.
Specifying Solution Methods
Normally, each technology starts by an idea initially and it will be developed as an
applicable technology through experimental laboratory and field tests. Todays, gas injection
has been accepted as an efficient EOR method by worldwide companies but it has some
uncertainties especially in production mechanism and oil displacement. Because of these
uncertainties, research activities on gas injection must be continued.

Research Purposes
Main purpose of this research project is to investigate gas injection in this Malaysian oil
reservoir. For this purpose, we will do:
a)
b)
c)
d)

Reviewing of this EOR method applied to various worldwide oil fields
Investigation of gas injection
Studying emulsion and asphaltine precipitation phenomenon during gas injection
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 project are:









Using gas 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
Increasing volume of existing oil in porous media due to solubility of gas resulting in
reconnecting of separated oil droplets and producing a continuous oil phase
Decreasing oil viscosity due to gas entering to oil phase
Optimizing injected fluid viscosity and increasing its diffusivity and stability in
reservoir condition
Optimizing reservoir rock injectivity by gas injection
Preventing gas flaring and decreasing gas emission into atmosphere to prevent
greenhouse effects
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Investigating unwanted effects of gas injection on minerals and asphaltine precipitation
and formation damage
Optimizing injected gas composition
Providing data bank for fluid testing of this project via these tests:
o Recording surface tension changing due to gas 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 gas injection
o Investigating effects of gas injection on rock wettability and oil recovery
o Micro model testing by gas 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 gas flooding. Knowing the production mechanism by
experimental laboratory testing in pore scale is essential to specify the most
efficient gas 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 project is to find a best suitable optimized method which
can increase oil recovery factor while prevent reservoir problems such as asphaltine
precipitation. At the end of this research project, these questions must be answered:
1) How production mechanisms are affected by solution gas in oil?
2) What are the main production mechanisms of this field?
3) What are the new mechanisms which may be taken part in this process?
4) What will be the gas diffusion coefficient in oil?
5) What will be the oil diffusion coefficient in gas?
6) What are the main mechanisms of oil displacement in this field when undertaken by gas
injection?
7) What are the improvement methods of gas injection in gas cap?
8) What is the optimized composition of gas injected gas for this field?
9) What are the recovery factors for various cases?
10) For which gas composition, oil swelling will be maximum?
11) What will be the optimized rate of gas injection for this field?
12) What is the total needed amount of gas for an acceptable production of this field?
13) What will be the effects of parameters such as pressure, temperature, water salinity,
wettability and oil composition on recovery factor and oil displacement mechnisms?
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 gas injection is an applicable suitable
EOR method for this oil field, following questions must be answered:
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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 gas injection into this field?
4-3) what will be the percentage of increasing in recovery factor by gas injection?
4- 4) what will be the effect of injected gas on asphaltine precipitation?
4- 5) 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
Summary of Research Methodology
Library studies, laboratory studies, simulation and modeling will be performed for this

field:
1- Library studies will be done on active mechanisms while gas is injected into this field.
Gas molecular diffusion coefficients and gravity drainage will be studied too.
2- Immiscible, near miscible and miscible gas injection
3- Investigating about the effects of gas injection on oil recovery through its effects on
relative permeability, wettability, oil swelling, surface tension between injected phases
and oil, molecular diffusion coefficient and gravity drainage
4- Finding the optimized composition of injected gas
5- Providing needed data bank for field tests through running these suggested tests:
 Oil viscosity measuring tests
 Oil swelling tests
 Determining gas diffusion coefficient in oil phase
 Determining oil diffusion coefficient in gas phase
 Determining reservoir rock wettability changes
 Preparing Pc and Kr curves (two phases and three phases) for simulation
 PVT test for injection gas and reservoir fluid
 Determining oil recovery factors for various scenarios of gas injection
 Determining optimized rate, pressure and composition for injected gas
 Comparing the results of miscible, immiscible and near miscible gas injections with
each other and their effects on total oil recovery
 Determining oil drainage mechanism of matrix block
 Micro model tests for oil, water and various gases in reservoir pressure and
temperature. Running these tests in pore scale level is needed to know oil production
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mechanisms and optimized gas injection conditions to get ready for core and field
tests.
Core flooding tests on cores provided from this field
Laboratory obtained data interpreting and analyzing
o Determining optimized rate of gas injection for selected injected gas
composition
o Simulating applied EOR methods
o Economic evaluations

Therefore, in this research project, at the first step, library studies on determining methods
of active production mechanisms in sandstone reservoirs and effective mechanisms of gas
injection into these reservoirs such as gas molecular diffusion in oil, gravity drainage and
improvement methods for injected gas properties will be done. The next step is recognizing the
mechanisms and designing of micro model and core tests. At this step, main production
mechanisms for gas injection into gas cap of reservoir and its improvement methods must be
known. After that, laboratory tests will be done to test effect of changing parameters and
mechanisms on hydrocarbon recovery. To measure gas molecular diffusion coefficient in oil in
porous media, a core containing oil will be contacted with gas and pressure drop due to gas
molecular diffusion will be measured. Then, molecular diffusion coefficient will be determined
measuring mass transfer of gas into liquid and analytical solution of continuity equations.
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
Literature review of gas injection EOR method
Investigation of gas injection efficiency in this reservoir
Investigating gas injection projects historically in field scale worldwide
Library studies of up scaling and simulation methods for gravity drainage process
Summary and conclusions and preparing for elementary experimental laboratory studies
Laboratory Studies







Preparing materials and devices
o Preparing cores and fluid samples
o Preparing needed gas for injection
o Preparing devices
Designing needed tests using data obtained from primary phases
o Immiscible gas injection (for pressurizing or stabilizing reservoir pressure)
o Molecular diffusion coefficient tests
o Gravity drainage tests
o Hydrocarbon heavy materials precipitation tests
o Core flooding tests
o Interfacial tension tests
Miscible gas injection tests
o Molecular diffusion coefficient tests
o Hydrocarbon heavy materials precipitation tests
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o Determining reservoir fluid properties after gas injection
o Interfacial tension tests
o Minimum miscible pressure test
Water alternating gas injection by different scenarios
o Gravity drainage tests
o Hydrocarbon heavy materials precipitation tests
o Core flooding tests
o Interfacial tension tests
o Minimum miscible pressure test
Laboratory data analyzing and interpreting
Modeling and Simulation




Mathematical modeling and simulating tests in core scale
Mathematical modeling and simulating tests in field scale
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.
Project experimental work
In this section the experimental materials used and experimental procedures will be
described.
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Materials
The basic materials used in this project will be:
- 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:
- Gases
Rock
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
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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.
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 water
flood, 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 waterwet system, water is found at the pore walls and oil in the pore bodies. Vice-versa, in an oilwet 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
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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.
Gas injection main test
When the aging was completed, the core is ready for the gas injection test, which is the
main test in this project. 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 gas 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.
Conclusions
The main objective of the experimental work is to observe injected gas effects on oil
recovery for a Malaysian oil sandstone reservoir through gas 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.
209 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Acknowledgement
The author wishes to express his sincere thanks and gratitude to Cyprus International
University (CIU) for their helps and encouragements in connection with this study. I am grateful
for all their assistance.
.
References
[1]. Saidi A. M., “reservoir engineering of fractured reservoirs (fundamentals and practical
aspects)”, published by TOTAL edition press, 1987.
[2]. Van Golf – Racht T., “fundamental of fractured reservoir engineering, Elsevier Scientific,
New York, 1982.
[3]. Shahvaranfard A., Moradi B., Tahami S. A., “evaluation of different flooding scenarios
as enhanced oil recovery method in a fractured reservoir: A case study”, Brazilian journal of
petroleum and gas, 2009.
[4]. Montazeri G. H., Moradi B., Tahami S. A., “effects of different block size distributions
in pressure transient response of naturally fractured reservoirs”, Brazilian journal of petroleum and
gas, 2011.
[5]. Poorabdol A., Moradi B., “investigation of hot gas injection in gas assisted gravity
drainage process in a fractured oil reservoir”, International Journal of Science and Engineering
Research, 2014.
[6]. Darvishnejad M.J., Moradi B., Zargar Gh., Montazeri G. H., “study of various water
alternating gas injection methods in 4 and 5 spot injection patterns in a fractured reservoir”, SPE
132847, Trinidad and Tobago energy conference, June 2010, Trinidad, Spain.
[7]. Noroozi M.M., Moradi B., Bashiri G., “effects of fracture properties on numerical
simulation of a naturally fractured reservoir”, SPE 132838, Trinidad and Tobago energy conference,
June 2010, Trinidad, Spain.
[8]. Moradi B., Tousinia H., “miscible gas injection study in a naturally fractured reservoir: a
case study”, SPE 132841, Trinidad and Tobago energy conference, June 2010, Trinidad, Spain.
[9]. Saidi A. M., “simulation of naturally fractured reservoirs”, SPE 12270, SPE reservoir
simulation symposium, San Francisco, November 1983.
[10]. Dietrich P., Helmig R., “flow and transport in fractured porous media”, Springer Press,
Nederland, 2005.
[11]. Ameri A., Farajzadeh R., Verlaan M., “effect of non-equilibrium gas injection on the
performance of immiscible and miscible gas oil gravity drainage in naturally fractured reservoirs”,
Energy and Fuels, 2013.
[12]. Arbogast T., “gravitational forces in dual porosity systems: model derivation by
homogenization”, Transport in Porous Media, 1993.
[13]. Arbogast T., “gravitational forces in dual porosity systems: model derivation by
homogenization”, Transport in Porous Media, 1993.
[14]. Firoozabadi A., Markeset T.I., “miscible displacement in fractured porous media, SPE
27743, 1994.
[15]. Firoozabadi A., Aziz K., “relative permeability from centrifuge data”, JCPT, 1991.
[16]. Sahimi M., “flow and transport in porous media and fractured rock”, WILEY VCH
Verlag Gmbh & Co., 2011.
[17]. Firoozabadi A., “recovery mechanisms in fractured reservoirs and field performance”,
Journal of Canadian Petroleum Technology, 2000.
[18]. Torabi F., Asghari K., “effect of connate water saturation, oil viscosity and matrix
permeability on rate of gravity drainage during immiscible and miscible displacement tests in matrix
fracture experimental model”, Journal of Canadian Petroleum Technology, 2010.
[19]. Hagoort J., “oil recovery by gravity drainage”, SPE 7424, 1980.
[20]. Karimaie H., Torsaeter O., “low lift gas oil gravity drainage in fractured carbonate
porous media”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2010.

210 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

[21]. Shahizadeh N., Bertrand E., Dauplait J.P., Borgotti J.C., “effect of wetting on gravity
drainage in porous media”, Transport in Porous Media, 2003.
[22]. Hoteit H., Firoozabadi A., “numerical modeling of diffusion in fractured media for gas
injection and recycling schemes”, SPE 103292, 2006.
[23]. Saboorian H., Ashoori S., Mowazi G., “development of an analytical time dependent
matrix fracture shape factor for counter current imbibition of fractured reservoirs”, Transport in
Porous Media, 2012.
[24]. Shad S., Gates I.D., “multiphase flow in fractures: co-current and counter current flow
in a fracture”, Journal of Canadian Petroleum Technology, 2010.
[25]. Al- Kandari H. A., Kazemi H., “gas injection enhanced oil recovery in high relief
naturally fractured reservoirs”, Kuwait university, technical conference and exhibition, November
2002.
[26]. Ringen J. K., Haugse V., Berge L. I., Reed J., “experimental and numerical studies of
gas injection in fractured carbonates: pressure and compositional effects”, international symposium
of society of core analysis, Toronto, Canada, 2005.
[27]. Yanze Y., Clemens T., “the role of diffusion for non-equilibrium gas injection into a
fractured reservoir”, SPE reservoir evaluation and engineering, 2012.
[28]. Do H., Pinczewiski T., “diffusion controlled swelling of reservoir oil by direct contact
with injection gas”, Chemical Engineering Science, 1991.
[29]. Grogan A., Pinczewiski T., “diffusion of CO2 at reservoir conditions: model and
measurement”, SPE 14897, 1988.
[30]. Jamialahmadi M., Emadi M., Steinhagen M., “diffusion coefficient of methane in liquid
hydrocarbons at high pressure and temperature”, Journal of Petroleum Science and Engineering,
2006.
[31]. LeGallo J. F., Bourbiaux B., “mass transfer in fractured reservoir during gas injection:
experimental and numerical modeling, SPE 38924, 1997.
[32]. Mc Manamey R. J., Woolen J. M., “the diffusivity of carbon dioxide in some organic
liquids at 25 and 50 C”, AIChe J., 1973.
[33]. Romance R. L., Fernandes X., “mechanism of oil recovery by gas diffusion in fractured
reservoir in presence of water”, SPE 22746, SPE/DOE ninth symposium on improved oil recovery,
Tulsa, Oklahoma, USA, 1994.
[34]. Sigmund P. M., “prediction of molecular diffusion at reservoir condition: measurement
and prediction of binary dense gas diffusion”, Journal of Canadian Petroleum Technology, 1976.
[35]. Siang L. H., “measurement of gas diffusivity in three Australian light crude oils”,
chemical engineering department, university of Queensland, 2000.
[36]. Trivedi J., Babadagli T., “experimental and numerical modeling of the mass transfer
between rock, matrix and fracture”, Chemical Engineering Journal, 2009.
[37]. Hatiboglu C. U., Babadagli T., “experimental and visual analysis of diffusive mass
transfer between matrix and fracture under static conditions”, Petroleum Engineering Journal, 2010.
[38]. Riazi M. R., “a new method for experimental measurement of diffusion coefficients in
reservoir fluids”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 1996.
[39]. Zhang Y. P., Hyndman C. L., Maini B. B., “measurement of gas diffusivity in heavy
oil”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2000.

211 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Mısırın Glutensiz Gıdalarda Kullanımı / Use of Corn in Gluten-Free Foods
Dr. Öğr. Üyesi, Mustafa Şamil ARGUN*
Bitlis Eren Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bitlis, samilargun@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi, Cihan ÖNEN
Bitlis Eren Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Bitlis, cihan_nen@yahoo.com
*Corresponding Author/ Sorumlu Yazar

ÖZET
Çölyak hastaları gluten içeren gıdaları tüketememektedirler. Bu hastalar için glutensiz
gıdalar üretilmektedir. Hastalık gluten içeren gıdaların alınmasıyla bağırsakların zarar görmesi
sonucu ortaya çıkan bir malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) sorunudur. Gluten, buğday ununda
bulunan gliadin ve glutelin proteinlerine verilen bir isimdir. Çölyak hastalarının tüketemediği
protein fraksiyonu prolamin grubu bir protein olan gliadindir. Gliadinlerin homolog
prolaminlerini içeren arpa, çavdar ve tritikale de çölyak hastaları tarafından tüketilemezken
mısır ve pirinç tüketilebilmektedir. Gluten proteini unlu mamüllerde istenen tekstürün
oluşmasını sağlayan temel unsurlardandır. Bu nedenle glütenin formülasyondan çıkarılması
arzu edilen tekstürün elde edilmesini güçleştirmektedir. Glutenin çıkarılmasıyla oluşan boşluğu
doldurmak için ürün formülasyonuna mısır ile pirinç unları ve nişastaları, karabuğday unu,
patates nişastası, emülgatör, enzim ve gam gibi katkılar ilave edilmektedir. Çölyak hastaları
için üretilen ekmek, kek ve kurabiyeler, çerez benzeri (snack) gıdalar ve kahvaltılık tahıllar gibi
ürünlerde mısır unu veya nişastası kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Çölyak, Glutensiz gıda, Ürün geliştirme
Use of Corn in Gluten-Free Foods
ABSTRACT
Celiac patients can not consume gluten-containing foods. Gluten-free foods are produced
for these patients. The disease is a malabsorption (impairment of absorption) problem that
results in damage to the intestines by ingesting gluten-containing foods. Gluten is a name given
to gliadin and glutelin proteins found in wheat flour. The protein fraction that the celiac patients
can not consume is the gliadin protein, which is a prolamin group. Barley, rye and triticale
containing homologous prolamins of gliadins can not be consumed by celiac disease; corn and
rice can be consumed. Gluten protein; is one of the basic elements that enable the desired texture
to be produced in bakery products. For this reason, the removal of glutenin from the formulation
makes it difficult to obtain the desired texture. To fill the gap formed by removing gluten,
additives such as corn, rice flour and starches, buckwheat flour, potato starch, emulsifier,
enzyme and gum are added to the product formulation. Corn flour or starch can be used in
products such as bread, cakes, snack foods and breakfast cereals produced for celiac disease.
Keywords: Corn, Celiac, Gluten-free food, Product development
1 GİRİŞ
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Mısır dünya genelinde en fazla üretimi yapılan tahıl olmakla beraber üretilen mısırın
sadece yaklaşık % 10’u insan gıdası olarak kullanılmakta % 50’den fazlası yem sanayinde
kullanılmaktadır. Mısır diğer tahıllardan daha ucuzdur ve çöyak hastaları da buğday, arpa ve
çavdarı tüketemezken mısırı tüketebilmektedirler. Bu nedenle mısır çölyak hastaları için
üretilen glutensiz gıdalarda önemli bir yer alabilir. Bu çalışmada glutensiz gıdalarda mısırın
kullanım olanakları, avantajları ve dezavantajları ele alınmıştır.
1.1 Çölyak Hastalığı
Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar, yulaf tahılları ve bunlardan üretilen besinlerde
bulunan glutenden ömür boyu uzak diyet gerektiren genetik bir hastalıktır [1]. Glutensiz diyet
gelişmekte olan ülkelerin zorlu bir halk sağlığı problemidir. Özellikle ticari glutensiz ürünlerin
bulunmadığı ülkelerde önemli bir beslenme kaynaklı problemdir [2]. Çölyak hastaları erken
tespit edilmesi hayati önem arz etmektedir. Toplumun bu hastalığın farkına varmaması ve buna
bağlı olarak hastalığa dair beslenme vb. önlemleri alamamaktadır. Kohort çalışmasında farkına
varılmayan hastalığın ölme riskini artırdığına dair bulgular vardır [3].
Türkiye’de görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmektedir. Tahmin edilen
hasta sayısı 250 bin ile 750 bin arasındadır [1]. Ülkemizde 6-17 yaş arası okul dönemi
çocuklarında % 0.87 sıklığında olduğu görülmüştür [4]. Çölyak hastalığı Avrupada ise
(Finlandiya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık) % 1 sıklığındadır. Ülkelere göre 30-64 yaşları
sırasıyla Finlandiya % 2.4, Almanya % 0.3 İtalya % 0.7 prevalansa sahiptir [5]. Kuzey
Amerika’da toplumunun % 1 kadarını etkileyebilmekte ve son yıllarda sıklığının arttığını
gösteren toplum bazlı çalışmalar vardır [6].
1.2 Dünya Mısır Verileri
Mısır üretimi Dünya genelinde toplam 1,4 milyar tona yaklaşmakla en fazla üretimi
yapılan tahıl olmuştur. Üretilen mısırın yaklaşık %10’u gıda olarak, % 25’i endüstriyel olarak,
% 55’i de yem sanayinde kullanılmaktadır. Mısırın tonu Ağustos 2018 verilerine göre 180 $
civarında olmakla buğday, arpa ve pirinçten daha ucuzdur [7].
1.3 Mısırın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Mısır, yüksek nişasta içeriğinden dolayı gıda, kimya, ilaç ve tarım endüstrilerinde yaygın
olarak kullanılan dünyanın en önemli ürünlerinden biridir [8]. Genel olarak mısır tane yapısı
Şekil 1’de ve mısırı oluşturan bileşenlerin tanede dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Mısır
endosperminin büyük çoğunluğunu nişasta, embriyo kısmının büyük çoğunluğunu ise yağ
oluşturmaktadır. Endosperm camsı ve unsu endosperm olmak üzere başlıca iki kısımdan
oluşmaktadır [9; 10]. Camsı endosperm daha yüksek oranda protein içermektedir [11]
Tablo 1. Mısır tanesinin ana morfolojik tabakalarının ve başlıca bileşenlerinin tanede dağılımı [1214]*

Mısır
Çeşidi
Sert
Atdişi

Perikarp Endosperm
(%)
(%)
7
82
9
78

Ruşeym
(%)
10
12

Tip kap
(%)
0.8
0.8

*Kurumadde üzerinden
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Şekil 1. Mısır tanesi yapısı. a. Tanenin genel morfolojisi. b. Tanenin radyografisi [8]

1.4 Gluten Proteini
Gluten proteinleri, hamura su emme kapasitesi, yapışma, viskozite ve elastikiyet
kazandırarak buğdayın benzersiz fırıncılık kalitesinin oluşturulmasında önemli bir rol oynar.
Gluten proteinleri, sulu alkollerdeki çözünürlüklerine göre iki ana kısma ayrılabilir: çözünebilir
gliadinler ve çözünmeyen gluteninler. Her iki fraksiyon da hamurun reolojik özelliklerine
önemli katkıda bulunur, ancak işlevleri farklıdır. Hidratlanmış gliadinler, az esnekliğe sahiptir
ve gluteninlerden daha az yapışkandır; Esas olarak hamur sisteminin viskozitesine ve
genişleyebilirliğine katkıda bulunurlar. Bunun aksine, hidratlanmış gluteninler hem yapışkan
hem de elastiktir ve hamur mukavemeti ve esnekliğinden sorumludur [15]. Gliadin ve glutenin
proteinlerinin oluşturduğu viskoelastik yapı hamuru ağ gibi sararak fermantasyon esnasında
oluşan gazın hamur içinde tutulmasını sağlayarak hamurun istenen şekilde kabarmasına vesile
olur [16]. Glutene verilen bu mükemmel özelliklerden dolayı glutenin çıkarılmasıyla fırın
ürünlerinin kalitesinde önemli düşüşler olmaktadır. Glutenin bu özellikleri farklı tür kıvam
arttırıcılar, tahıl unları ve nişastaları gibi polimerik bileşenler kullanılarak ikame edilmeye
çalışılmaktadır. Glutensiz gıdaların üretiminde gliadin içermeyen pirinç, mısır, karabuğday ve
teff gibi ürünler kullanılabilmektedir [17].
2. MISIRIN GLUTENSİZ GIDALARDA KULLANIMI
Mısır danesinde bulunan başlıca protein fraksiyonları albuminler, globulinler,
prolaminler (zein) ve glutelinlerdir [11]. Buğdaydaki gliadinin yerine mısırda homolog
prolamini olan zein konulmuştur. Bununla beraber mısırda bulunan proteinler buğday
gluteninin yerini tutamadığı için glutensiz ürünlerin üretiminde tek başına kullanımı yeterli
olmamaktadır. İzole zeinlerin, yüksek sıcaklıklarda karıştırıldığında viskoelastik hamur
oluşturabildiği bulunmuştur [18] fakat bunun glutensiz ekmeklerin geliştirilmesinde nasıl bir
rol oynayacağı henüz bilinmemektedir.
2.1 Glutensiz Ekmek
Süngerimsi dokuya sahip kaliteli bir mısır ekmeği elde edilmesi, fermantasyon işlemi
sırasında açığa çıkan karbondioksitin tutulması için gerekli fıtri bir ağın bulunmaması nedeniyle
hala teknolojik bir zorluktur [16]. Genel olarak, glutensiz ekmeğin performansında, buğday
gluten proteinlerine göre benzer işlevselliğe sahip bir polimer ağı oluşturmak için çeşitli
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hidrokolloidler veya zamklar, mısır, pirinç ve karabuğday unları ve nişastaları kullanılmıştır
[19, 20]. Aynı amaçla, çapraz bağlama yapan enzimler (glikoz oksidaz ve transglutaminaz),
pirinç bazlı glutensiz ekmek kalitesini iyileştirmek için işleme yardımcıları olarak kullanılmıştır
[21, 22]. Glutensiz ekmekler, formüllerdeki yüksek miktarda nişasta nedeniyle hızla bayatlama
eğilimindedir [17]. Glutensiz ekmeklerin kalitesi ve karakteristiği esas olarak bunları yapmak
için kullanılan bileşenlere bağlıdır. Bu nedenle, mısır ekmekleri mısırdan kaynaklı yoğun bir
aroma ve lezzete sahiptir [17]. Mısırın kendine özgü yoğun bir lezzeti olduğundan [23]
formülasyonlarda kullanımına dikkat edilmelidir. Mısır unu tortilla ve taco shells gibi Meksika
yöresine özgü ürünlerin üretiminde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ekmekler aynı
zamanda çölyak hastalarının tüketebileceği glutensiz ürünlerdir [23].
2.2 Kek ve Kurabiye
Glutensiz kek ve kurabiye üretiminde sorgum ve mısır unları kullanılabilmektedir.
Literatürde bu tür ürünlerde sorgum kullanımı hakkında daha fazla rapor bulunmaktadır [23].
Oyidi [24], sorgum unundan başarılı bir şekilde kek ve bisküvilerin üretildiğini bildirmiştir.
Benzer şekilde Olatunji ve diğ. [25], sorghum veya mısır ve manyok nişastası (70/30)
kullanarak bir kek tarifi geliştirmişlerdir.
2.3 Atıştırmalık Yiyecekler, Kahvaltılık Yiyecekler ve Diğer Gıda Ürünleri
Mısırdan aperatif yiyecek üretimi büyük bir endüstridir ve çok çeşitli atıştırmalık ürünler
ticari olarak mısırdan üretilmektedir [23]. Ekstrüde atıştırmalık ürünler mısırın kullanıldığı
önemli bir alandır. Mısır irmiğinin veya ununun ekstrüzyonla pişirilmesiyle bukle, puf ve top
benzeri ürünler üretilebilir [26]. Kullanılan mısırın bileşimi, ekstrüzyon parametreleri ve
kalıbın şekli dahil olmak üzere birçok faktör ekstrüde ürünün son kalitesi üzerine etkilidir.
Ekstrüde edilmiş atıştırmalıklara ek olarak, kızartılmış atıştırmalık ürünler de mısırdan
üretilmektedir. Bunlar tipik olarak alkali işlenmiş mısırdan üretilir, tortilla cipsleri buna örnek
verilebilir [23].
Mısırın diğer bir önemli kullanımı kahvaltılık gevreklerin üretimindedir. Kahvaltılık
gevrekler “pul, dilim, granül, puf veya başka formlar” halinde üretilebilir [26]. Ekstrüzyon ve
pulcuklama, kahvaltılık gevreklerin üretiminde kullanılan başlıca işlemlerden iki tanesidir. Pek
çok ticari mısır bazlı aperatif ürünleri ve kahvaltılık gevrekler mevcut olmasına karşın bunlar
buğday veya arpa maltı içerebilirler. Bu nedenle, çölyak hastalığı olan kişiler bu tür ürünleri
tüketirken dikkatli olmalıdır [23].

3. SONUÇ
Schober ve Bean [23]’ nın belirttikleri gibi literatürde mısırdan glutensiz gıdaların
geliştirilmesi konusunda önemli araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Bugüne kadar, bu
araştırmanın çoğu, ürün formüllerinin geliştirilmesi, hidrokolloidler ve enzimler gibi katkı
maddelerinin ürün kalitesi üzerindeki etkilerinin test edilmesine odaklanmıştır. Bununla
birlikte, mısır unu içerisindeki protein ve / veya nişastaların glutensiz gıda ürünlerindeki
işlevselliğini geliştirmek için modifiye edilmesi üzerine çok az çalışma yapılmıştır. Proteinlerin
özelliklerinin, örneğin çözünürlüklerinin, yükünün, moleküler ağırlığının, vb., yine hakeza
nişastanın çözünürlüğü, jelatinizasyon ve retrogradasyon özelliklerinin modifiye edilmesi
üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Mısır dünya genelinde en fazla üretimi yapılan
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tahıl olmakla beraber gıda olarak kullanım oranı düşüktür. Bu şekilde modifiye çalışmaları ile
kullanımı arttırılabilir.
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İlköğretime Devam Eden Çocukların üstün Yeteneklilik ile İlgili Görüşleri
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ÖZET
Her toplumda o toplumu idare edecek ve yükseltecek insanlar vardır. Her insan ancak
tüm özelliklerinin tanındığı ve ona göre muamele gördüğü toplum içinde uyumlu, yararlı bir
birey olarak gelişir. Üstün yetenekli bireylerin sıra dışı ve az rastlanır olmaları toplumun bu
bireylere bazen hayranlıkla bazen de şaşkınlıkla bakmalarına neden olur. Bu durum hem
öğrenci hem de aileler için sorun oluşturabilir. Bu çalışmada ilkokula devam eden öğrencilerin
üstün yetenekliliğe ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin
kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Batman ili
merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda 1., 2., 3. ve 4. sınıflara devam eden 60
kadın, 61 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar
tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşmeler ses kaydı ile kaydedilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bilgiler içerik analiziyle
analiz edilmiştir. Veriler kategoriler halinde ele alınarak yorumlanmıştır. Örneklemi oluşturan
öğrencilerin üstün yeteneklilik kavramına ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde; üstün
yetenekliliği çalışkan/başarılı olmak, yetenekli olmak, akıllı/zeki olmak şeklinde tanımladıkları
belirlenmiştir. Öğrencilerin tanıdıkları üstün yetenekli kişinin kim olduğu sorusuna çoğunlukla
“arkadaşım” diye cevap verdikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak ilkokul öğrencilerinin üstün
yeteneklilik kavramını tam olarak bilmedikleri ve yakınlarından rol model aldıkları bireyleri
üstün yetenekli olarak tanımladıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üstün yeteneklilik, üstün yetenekliliğe bakış, algı.

The View of Primary Education Children on Giftedness
ABSTRACT
The differences in the values, the processes, experiences and needs of the societies cause
the differentiation of perceptions and interpretations of the individual's giftedness concept. The
present study aimed to analyze the view of students attending primary education on
giftedness.The sample of this research conducted within the framework of the qualitative
research approach consists of 60 female and 61 male students attending 1st, 2nd, 3rd and 4th
grades in Ministry of National Education primary schools in Batman provincial center during
the 2017-2018 academic year. Study data were collected with an interview form developed by
the author by obtaining the expert opinions. Interviews were recorded by an audio recording
device. The data collected in the interviews were analyzed with content analysis. The data were
interpreted in categories. Analysis of the statements of the students on the concept of giftedness
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in the study demonstrated that they defined giftedness as being hardworking/successful, being
talented, and being smart/intelligent. The majority of the students when asked about a gifted
individual they knew, they usually replied as “a friend of mine. It was concluded that the
primary school students did not fully comprehend the concept of giftedness and they identified
their role models as gifted individuals.
Keywords: Giftedness, view, gifted
1 GİRİŞ
İnsanlar bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik özellikleri açısından birbirinden
farklıdırlar. Doğuştan gelen özelliklerin kalıtım, beslenme ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkması
beklenir. Bu doğrultuda zekâ ve yetenekler doğuştan sahip olunan fakat sonradan geliştirilen
özelliklerdendir. Yetenek özellikleri her insanda farklılık gösterebilir. Normal düzeyin üstünde
olan farklılıklar üstün yeteneklilik kavramı ile açıklanabilir. Üstün yeteneklilik; “bireyin
doğuştan getirdiği kalıtsal özelliklerle var olan çevresel uyaranlarla gelişen; fiziksel büyüme
ve gelişim, motor gelişimi, anlama ve algılama, dikkat kontrolü, analiz, sentez, problem çözme
gibi bilişsel gelişim süreçlerini, dili anlama, ifade etme yeteneği, sosyal duygusal ve estetik
gelişim alanlarının birinde, birkaçında veya tümünde çeşitli gözlem, ölçme aracıyla
profesyonel kişiler tarafından gözlenen ve ölçülebilen, akranlarından ileri düzeyde olma
durumudur” (Dönmez, 2009).
Üstün yetenekli bireylerin, genellikle yaşamlarının ilk aşamalarından itibaren gelişim
alanlarında, normal gelişim gösteren akranlarına göre daha hızlı eriştikleri vurgulanır. Ancak
üstün yeteneklilik tiplerine göre, bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir, özel bir alanda yetenekli
olan bir çocuğun, tüm gelişim alanlarında yetenekli olması beklenmemelidir (Avcı ve Ersoy,
2004).
Kolay ve çabuk öğrenmek, sağduyu sahibi olmak, genelleme yapabilmek, açık
düşünebilmek, olaylar ile durumlar arasındaki ilişkiyi kolayca kurabilmek, okuduğunu ve
gördüğünü uzun süre hatırlayabilmek, problemleri kolayca çözebilmek, konuşmalarında
akıcılık ve tutarlılık olmak üstün yeteneklilerin en belirgin özellikleridir (Çağlar, 2004). Üstün
yetenekli çocukların öğretmen ve uzmanlar tarafından belirlenmesinde en büyük zorluklardan
birisinin heterojen bir grup olmalarından kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu çocuklar
sınıflarında “bilgiç” ya da “pratik zekâlı” olarak bilinirler. Ancak gerçekte durum
belirtilenlerden çok daha karmaşıktır. Bu çocuklar yetenekli olmalarına rağmen sıkıcı
etkinlikler, ilgi eksikliği veya yanlış bir mükemmeliyetçiliğe doğru kaymaları nedeniyle
başarısız olabilmektedirler. Bilişsel olarak ileri düzeydeki küçük çocuklar kompleks kuralları
ve yapısı olan oyunlarda son derece başarılıdırlar. Ancak yaşıtları oyunu anlamadığında
yaşadıkları hayal kırıklığının üstesinden gelme konusunda sosyal açıdan henüz yeterli düzeyde
olgunluğa sahip değildirler (CCEA, 2006, s:434).
Üstün yetenekli bireyler, tüm özelliklerinin doğru bilindiği ve ona göre muamele
gördükleri toplum içinde uyumlu, yararlı ve mutlu bir bireyler olarak gelişirler. Bu çalışmada
ilkokul öğrencilerinin üstün yetenekliler hakkındaki algılarını incelemek amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Çalışmanın Grubu
Çalışma grubu, Batman ili merkezinde ilkokulda öğrenimine devam eden 1, 2, 3 ve 4.
sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle 60 kadın, 61 erkek
olmak üzere toplam 121 öğrenci araştırmanın örneklemine dahil edilmiştir
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2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve uzman
görüşleri doğrultusunda hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
toplanmıştır. Kişisel bilgi formunda öğrencilerin cinsiyet, sınıflarına ilişkin bilgiler yer
almaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu için üç uzmandan görüş alınmış, uzmanların
geri bildirimleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Araştırma, nitel veri analizi türlerinden betimsel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Betimsel analiz için araştırma sorularından yola çıkılarak veri analizi için bir çerçeve
oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından oluşturulan bu çerçeveye göre elde edilen veriler
sınıflandırılmış, anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilmiştir. Öğrencilerin
ifadelerinden doğrudan alıntılara da yer verilerek geçerliliğin sağlanması amaçlanmıştır.
3.BULGULAR
Bu bölümde araştırmadan nitel araştırma kapsamında elde edilen veriler, öğrencilere
yöneltilen üstün yeteneklilik kavramının ne olduğu, tanıdığı üstün yetenekli birilerinin olup
olmadığı, tanıdığı üstün yetenekli kişinin kim olduğu sorularına ilişkin görüşleri doğrultusunda
tablolaştırılarak sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin üstün yeteneklilik kavramına ilişkin
görüşleri, görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Üstün Yeteneklilik Kavramına İlişkin Görüşleri*
Görüşler
F
%
Çalışkan/Başarılı olmak
44
30,14
Yetenekli olmak
33
22,60
Akıllı/Zeki olmak
16
10,96
İcat yapmak
7
4,79
Güçlü/Cesaretli olmak
7
4,79
Spor yapmak
6
4,11
Bilmiyorum
6
4,11
İyi resimler çizmek
5
3,42
Enstrüman çalmak
5
3,42
Bir işi en iyi şekilde yapmak
5
3,42
Havalı olmak
3
2,05
Farklı özelliklere sahip olmak
3
2,05
Bilim adamı olmak
2
1,37
Matematikte iyi olmak
2
1,37
Başkalarına saygı duymak
1
0,68
Düzenli olmak
1
0,68
Toplam
146
100
*Birden fazla görüş içermektedir.
Tablo 1’de öğrencilerin üstün yeteneklilik kavramına ilişkin görüşleri verilmiştir.
Öğrencilerin 44’ü üstün yetenekliliği çalışkan/başarılı olmak, 33’ü yetenekli olmak, 16’sı
akıllı/zeki olmak, 7’si icat yapmak, 7’si güçlü/cesaretli olmak, 6’sı spor yapmak, 5’i iyi resim
çizmek, 5’i enstrüman çalmak, 5’i bir işi en iyi şekilde yapmak, 3’ü havalı olmak, 3’ü farklı
özelliklere sahip olmak, 2’si bilim adamı olmak, 2’si matematikte iyi olmak, 1’i başkalarına
saygı duymak, 1’i düzenli olmak şeklinde tanımlanmış olup 6’sı üstün yetenekliliğin ne anlama
geldiğini bilmediği yönünde görüş bildirmiştir.
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A3 üstün yetenekliliğin ne anlama geldiğini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Yani mesela
üstün yeteneklilik böyle kendini havalı sanmak, üstün gelmek falan filan”, A4 üstün
yetenekliliği “Muhteşem özelliklere sahip kişi”, A5 “Bir şeyi güzel yapmak, mesela kartondan
araba, kartondan ev, icat. Mesela robot, araba, tren”, A15 “Çocukların farklı özelliklere sahip
olması. Mesela dersi hızlı kavrayabilmek. Mesela arkadaşlarının arasından en iyi futbol
oynamak. En güzel resim çizmek, en güzel müzik çalmak, en güzel dersi anlamak, öğretmenin
anlattıklarını bir defada anlamak” şeklinde ifade etmiştir. A20 üstün yeteneklilik kavramını
“tuğla taşıyan güçlü insan” , A24 “benim arkadaşım var üstün zeki sekiz rakamlı sayıyı biliyor”
ve A26 “üstün yeteneklilik, normal insanların yapamadığından daha üstün şeylerdir” ifadesiyle
üstün yetenekliliği kavramına ilişkin görüşlerini ifade etmişleridir.
Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin tanıdığı üstün yetenekli kişilerin olup
olmadığına ilişkin görüşleri, görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin Tanıdığı Üstün Yetenekli Kişilerin Olup Olmadığına İlişkin
Görüşleri
Görüşler
F
%
Evet
84
69,42
Hayır
34
28,10
Bilmiyorum
3
2,48
Toplam
121
100
Tablo 2’ye göre öğrencilerin 84’ü tanıdığı üstün yetenekli birinin olduğunu, 34’ü tanıdığı
üstün yetenekli birinin olmadığını, 3’ü ise tanıdığı üstün yetenekli birinin olup olmadığını
bilmediğini belirtmiştir.
Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin tanıdığı üstün yetenekli kişilerin kim
olduğuna ilişkin görüşler, görüşlerin frekans ve yüzdelikleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin Tanıdığı Üstün Yetenekli Kişilerin Kim Olduğuna İlişkin
Görüşleri*
Görüşler
F
%
Arkadaşım
51
54,26
Babam
10
10,64
Öğretmenim
6
6,38
Ben
5
5,32
Ablam
5
5,32
Ağabeyim
4
4,26
Amcam/Dayım
4
4,26
Annem
3
3,19
Kuzenim
3
3,19
Teyzem/Halam
2
2,13
Picasso
1
1,06
Toplam
94
100
*Birden fazla görüş içermektedir.
Tablo 3’e göre öğrencilerin 51’i arkadaşının, 10’u babasının, 6’ı öğretmeninin, 5’i
kendisinin, 5’i ablasının, 4’ü abisinin, 4’ü amcasının/dayısının, 3’ü annesinin, 3’ü kuzeninin,
2’si teyzesinin/halasının, 1’i Picasso’nun tanıdığı üstün yetenekli kişi olduğu yönünde görüş
bildirmiştir.
A22 tanıdığı üstün yetenekli kişilerin kim olduğuna ilişkin görüşlerini “Var. Ahmet.
Onun satrançta Batman üçüncülüğü var” şeklinde ifade etmiştir.
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4. TARTIŞMA
Yapılan bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin üstün yetenekliliğe ilişkin algılarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin üstün yeteneklilikten ne anladıkları, çevrelerinde
tanıdıkları üstün yetenekli kişilerin olup olmadığı varsa bu kişilerin kim olduğuna ilişkin
bilgileri belirlenmiştir.
Öğrencilerin üstün yeteneklilik kavramının ne olduğuna ilişkin cevapları incelendiğinde
çoğunlukla çalışkan/başarılı olmak, yetenekli olmak, akıllı/zeki olmak, bilim adamı olmak, bir
işi en iyi şekilde yapmak şeklinde açıklamalar yaptıkları belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç
öğrencilerin üstün yeteneklilik kavramına ilişkin görüşlerinin çok yönlü olduğunu
düşündürmektedir. Yapılan bu çalışmaya benzer şekilde Neumeister vd. (2007) yapmış
oldukları çalışmalarında 4. sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliliği yaratıcılık, hızlı öğrenme
ve akranlarından daha üst seviyede anlama kapasitesi olarak tanımlamış oldukları ortaya
çıkmıştır. Webb, Gore, Amend ve DeVries’e (2016) göre üstün yeteneklilik akademik ya da
zihinsel alanda olduğu gibi yaratıcılık, liderlik ve sanat alanlarında da olabilir. Buna göre
çalışma grubunu oluşturan çocukların üstün yetenekliliğin ne demek olduğunu kısmen
bildikleri söylenebilir.
Öğrencilerin tanıdığı üstün yetenekli kişilerin kim olduğuna ilişkin sorulan soruya verilen
cevaplar incelendiğinde arkadaşım, babam, öğretmenim, kendim ve annem şeklinde cevaplar
verildiği belirlenmiştir. Akkanat (2004) çalışmasında tüm ana-babaların çocuklarının (daha
anne karnında iken), üstün ve özel yetenekli olduğu şeklinde görüş bildirdikleri sonucuna
ulaşmıştır.
Sonuç olarak İlkokul öğrencilerinin üstün yeteneklilik kavramını tam olarak bilmedikleri
ve yakınlarından rol model aldıkları bireyleri üstün yetenekli olarak tanımladıkları sonucuna
varılmıştır. İlkokul öğrencilerinin üstün yetenekliliğe ilişkin algılarının incelendiği araştırmanın
sonucuna bağlı olarak aşağıda verilecek öneriler sunulmuştur.
 Üstün yetenekliler konusunda ebeveyn ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim, kurs,
seminerler vb. vasıtasıyla farkındalıkları arttırılabilir.
 Normal gelişim gsteren öğrencilerin, üstün yetenekli öğrenciler ile kaynaşmaları
açısından çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.
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Güne Beden Eğitimi ve Sporla Başlamanın Beden Eğitimi ve Spora Yönelik
Tutumlara Etkisi
Doç. Dr. Arzu Özyürek
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Karabük
Doç. Dr. N. Bahadır Kayışoğlu
Karabük Üniversitesi Hasan Doğan BESYO,- Karabük
Bilm.Uzm. Asya Çetin*
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Karabük
ÖZET
Bu çalışmada, güne beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle başlamanın çocukların beden
eğitimi ve spora yönelik tutumlarına etkisi ile çocuk, öğretmen ve velilerin uygulamaya ilişkin
görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Deneysel desenle tasarlanan çalışmada nicel
veriler, deney ve kontrol grubunu oluşturan 36 kız ve 38 erkek olmak üzere 74 ilkokul
öğrencisinden; nitel veriler 8 ilkokul öğrencisi, 7 ilkokul öğretmeni ve 7 öğrenci velisi anne
olmak üzere 22 katılımcıdan elde edilmiştir. Nicel verilerin toplanmasında, Demirhan ve Altay
(2001) tarafından revize edilen Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği (BESTÖ)
kullanılmıştır. BESTÖ deney ve kontrol grubuna ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna
12 hafta süreyle, her günün ilk 20 dakikası beden eğitimi ve spor etkinlikleri uygulandıktan
sonra BESTÖ son test olarak her iki gruba yeniden uygulanmıştır. Uygulama sonrası çocuk,
öğretmen ve annelerle üç farklı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde ttesti uygulanmıştır. Odak grup görüşmeleri ses kayıtları, içerik analiziyle analiz edilmiş ve
görüşler belirli temalar halinde ele alınarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak; hem deney hem de
kontrol grubundaki çocukların beden eğitimi ve spora yönelik tutumları ön test-son test puanları
arasında anlamlı düzeyde bir artış olmuştur. Görüşme sonuçlarına göre; bireylerin düzenli spor
yapma alışkanlıklarının bulunmadığı, çocukların erken yaşlardan itibaren spora alıştırılması
için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ve güne spor etkinlikleriyle başlamanın olumlu
etkileri olduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir. Bulgular alan yazın bilgileri ışığında
tartışılmış ve konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, spor, ilkokul dönemi.

The Impact of Starting the Day with Excercise and Sports on the Attitudes Towards
Physical Education and Sports
ABSTRACT
The present study aimed to analyze the impact of starting the day with exercise and sports
activities on the attitudes of children towards physical education and assess the views of the
children, teachers and parents on this application. The study was designed with experimental
methodology that included two study groups. Quantitative data were collected from 74 primary
school students (36 girls and 38 boys), qualitative data were collected from 8 primary school
students, 7 primary school teachers and 7 mothers, a total of 22 participants. Attitudes Towards
Physical Education and Sports Scale (ATPES), revised by Demirhan and Altay (2001), was
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used to collect the data. The scale was applied as a pre-test to both the study and control groups.
After the study group participated in 20 minutes of physical training and sports activities for 12
weeks, the scale was applied as a posttest to each group. After the application, three focus group
interviews were conducted with children, teachers and mothers. T-test was used to analyze the
quantitative data. The focus group interview audio recordings were analyzed with content
analysis, and participant views were interpreted by grouping the views under certain themes. In
conclusion, it was determined that the attitudes of study and control group children towards
physical education and sports significantly improved between pre-test and post-test
applications. Based on the interview findings, it was determined that individuals did not have
the habit of regularly engaging in sports, measures should be taken to improve the adoption of
these habits by children in early ages, and the participants considered that starting the day with
sports activities had positive effects. The findings are discussed based on the information
available in the literature and recommendations are developed on the issue.
Keywords: Physical education, sports, primary education.
1 GİRİŞ
Doğum öncesinden itibaren hareket etmeye başlayan insan için hareket, sağlık ve gelişim
açısından önemli bir gereksinimdir (Özer ve Özer, 2012). Hareket etme ihtiyacının karşılanması
yanında eğlence ve sosyalleşmek için yapılan etkinliklerden biri, beden eğitimi ve spor
etkinlikleridir. Spor, hareket gereksinimini karşılama yanında belirli bir statü kazanma ve
meslek olarak yapılan, kendine özgü kuralları bulunan, daha çok yarışma içerikli etkinlikleri
kapsarken (Heper, 2012) beden eğitimi, yapılan hareketler sayesinde bedenin eğitilmesi
anlamına gelmektedir (Kale, 2007).
Beden eğitimi ve spor sayesinde, birey vücudunu ve diğer kişisel özelliklerini tanıma
fırsatı bulur, kendini kontrol etmeyi öğrenir, hareket becerileri gelişir ve eğlenir (Svoboda,
1994; Şahin, 2008). Beden eğitimi ve spor faaliyetleri, bireyin gelişimini destekleyip bedensel
ve psikolojik açıdan iyiliğine katkı sağlarken hareketlerin kısıtlı olduğu bir yaşam her yaş ve
cinsiyetten tüm bireyleri olumsuz yönde etkiler (Trudeau ve Shephard, 2005). Bu nedenle,
eğitimde beden eğitimi ve spor göz ardı edilmemeli, erken yaşlardan itibaren çocuklarda spor
bilinci oluşturulmalı, çocuklar spor yapmaya yönlendirilmelidirler (Özyürek, Begde, Özkan ve
Yavuz, 2015).
Özellikle okul öncesi yılları kapsayan 0-6 yaş döneminde, çoğu beceri çocuklara daha
kolay öğretilebilmektedir. Erken yaşlarda temel becerilerin kazanılması, çocukların gelecek
yaşamında daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Koşmak, atlamak gibi hareketler çocukların
en doğal ihtiyacı olmasına rağmen çocuklarda sportif hareketlerin gelişmesi ve desteklenmesi
için yetişkinlerin desteği gerekmektedir (Kangalgil, Hünük ve Demirhan, 2006; Öncü ve
Güven, 2011). Beden eğitimi ve spora yönelik tutumlar aile, öğretmen, arkadaş veya model
alınan diğer bireyler sayesinde olumlu veya olumsuz yönde gelişebilir. Özellikle okul çağında,
beden eğitimi dersleri olumlu tutumlar geliştirmek için etkili ortamlar sunabilir (Özer ve Aktop,
2003). Beden eğitimi öğretmeninin olumlu yaklaşımı ve anne-babaları çocukları desteklemek
için yönlendirmesi, eğlenerek ve yaparak yaşayarak öğrenme fırsatları sunması (Altınkök,
Vazgeçer ve Ölçücü, 2013; Günsel, 2011) önemlidir. Beden eğitimi uygulamaları, çocukların
spora katılımını teşvik ederek fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırır (Trudeau ve Shephard,
2005).
Yapılan çalışmalar, çocukların genel olarak belirli bir yaştan sonra beden eğitimi ve spora
yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermektedir (Wersch, Trew ve Turne, 1992;
Tannehill, Romar, O’Sullivan, England, ve Rosenberg, 1994; Subramaniam ve Silverman,
2007). Olumlu tutumların erken yaşlardan itibaren kazanılması, belirli spor dallarına yönelme
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konusunda erken tedbirler alınmasında da fayda sağlayacaktır. Erken yaşlarda edinilen
alışkanlıkların ise yaşam boyu sürme olasılığı yüksek olacaktır. Alan yazında konuyla ilgili
çalışmaların, genellikle durum tespitine yönelik olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise, güne
beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle başlamanın çocukların beden eğitimi ve spora yönelik
tutumları üzerindeki etkileri ile uygulamaya ilişkin öğretmen, veli ve çocukların görüşlerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Ön test-son test deneysel desende tasarlanan çalışmada, verilerin toplanmasında karma
yöntem kullanılmıştır. Deneysel çalışma için kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle
kendilerine ulaşılabilen dört farklı sınıf rastlantısal olarak belirlenmiştir. Üçüncü sınıflardan
17 öğrenci deney ve 20 öğrenci kontrol grubuna, dördüncü sınıflardan 16 öğrenci deney ve 21
öğrenci kontrol grubuna alınmıştır. Böylece ilk çalışma grubunu 36 kız ve 38 erkek olmak
üzere 74 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Nitel verilerin çocuk, öğretmen ve annelerin katıldığı
üç farklı grupla, odak grup görüşmesi yoluyla yapılmıştır. İlk odak grup görüşmesi 2 erkek
ikisi deney grubu çocukların öğretmeni 5 bayan olmak üzere 7 öğretmenle yapılmıştır.
Öğretmenlerin biri 33, ikisi 34, biri 35 ve ikisi 45 yaşındadır. Öğretmenler 15-20 yıllık kıdeme
sahiptirler. İkinci odak grup görüşmesi 7 öğrenci velisi anne ile yapılmıştır. Annelerin ikisi 30,
ikisi 33, biri 36, biri 38 ve biri 44 yaşında ve tümü ev hanımıdır. Annelerin üçü ilkokul, biri
ortaokul ve ikisi lise mezunudur. Üçüncü görüşme ise 4’ü deney 4’ü kontrol grubundan 8
ilkokul çocuğu ile yapılmıştır. Çocukların dördü kız ve dördü erkektir, dördü 3.sınıf ve dördü
4.sınıfa devam etmektedirler.
3.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Nicel verilerin toplanmasında, Demirhan ve Altay (2001) tarafından revize edilen Beden
Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği (BESTÖ) kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde ve 24
madde olup alınan 1-24 puan en olumsuz tutumu, 25-48 puan olumsuz tutumu, 49-72 puan nötr
tutumu, 73-94 puan olumlu tutumu ve 95-100 puan en olumlu tutumu ifade etmektedir. Nitel
verilerin toplanmasında, beden eğitimi ve spora ilişkin açık uçlu soruların yer aldığı yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
4.VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
BESTÖ deney ve kontrol grubuna ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna 12 hafta
süreyle, her günün ilk 20 dakikası beden eğitimi ve spor etkinlikleri uygulandıktan sonra
BESTÖ son test olarak her iki gruba yeniden uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde t-Testi
kullanılmıştır. Görüşmeler ise ses kaydıyla kayıt altına alınmıştır. Her bir odak grup görüşmesi
ortalama 45’er dakika sürmüştür. Ses kayıtları yazılı dökümü yapılmış, içerik analizi
yapılmıştır. Katılımcıların her birine birer kod verilmiştir. Örneğin; EÖ1 1 numaralı erkek
öğretmeni, BÖ3 3 numaralı kadın öğretmeni; A1 bir numaralı anneyi, ÇK1 bir numaralı kız ve
ÇE2 iki numaralı erkek çocuğu temsil etmektedir.
5.BULGULAR
Deney ve Kontrol grubu ön –son test karşılaştırmaları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubu BESTÖ Ön Test ve Son Test Puanları t-Testi Sonuçları
Grup N Ort.
S
t
p
Grup
N
Ort.
S
t
p
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Ön Deney 3 72,7
0,493 0,62 Deney Ön
33
55,3 0,000
72,78 7,55
Test
3 8
7,55
3
test
3
*
Kontr 4 71,3 14,7
Son 33
74,51 6,51
ol
1 9
8
test
Son Deney 3 74,5
-0,138 0,89 Kontr Ön
41
30,9 0,000
71,39 14,78
Test
3 1
6,51
1
ol
test
1
*
Kontr 4 74,7
Son 41
74,70 5,45
ol
1 0
5,45
test
*p˂0,05
Tablo 1’e göre, ön test ve son test puanları açısından deney ve kontrol grubu BESTÖ
puanlarında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05). Her iki grubun BESTÖ ön test ve son test puanları
arasında anlamlı fark vardır (p˂0,05). Buna göre, deneysel uygulama öncesi ve sonrası
grupların beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarının benzer düzeyde olduğu, nötr tutumdan
olumlu tutuma doğru bir artış olduğu söylenebilir.
Odak grup görüşmeleri bulguları, yedi farklı temada ele alınmıştır.
Tema 1: Düzenli spor yapmaya ilişkin görüşler
Bu tema başlığı altında, katılımcılara günlük hayatlarında spor yapma durumları
sorulmuştur. Üç öğretmen “Evet” derken diğer üç öğretmen spor yapmadığını belirtmiştir (BÖ5
“Her gün yarım saat okula gelirken ve giderken yürürüm. Başka spor yapamıyorum”).
Annelerin tümü düzenli spor yapmadıklarını belirtmişlerdir (A1 “Herhangi bir spor
yapmıyorum. Zaten ev işinden oturmaya fırsatım yok. Ama bir yere giderken de yürümeyi
seviyorum”) Çocukların tümü, spor yaptıklarını ifade etmişlerdir (ÇK2 “Haftada bir, 20 dakika
yüzmeye giderek spor yapıyorum”).
Tema 2: İnsanları spor yapmaktan alıkoyan durumlara ilişkin görüşler
Bu tema başlığı altında, katılımcılara insanları spor yapmaktan alıkoyan nedenlerin neler
olduğu sorulmuştur. Bu konuda EÖ2 “eskiden imkânlar çok müsait değildi ama hayat
içerisindeki yapılan aktiviteler vardı. Şimdi imkânlar arttı teknoloji arttı. Masa başında akşama
kadar oturabiliyoruz. Teknoloji bizim hareket etme imkânımızı kısıtladı. Çalışma şartlarından
dolayı spor yapma imkanı bulunamıyor. Aynı zaman da alışkanlık olmadığı içinde yapılmıyor.”
A7 “Spora özel vakit ayırmak kültürümüzde yok bence. Yapanlara da millet garip garip
bakıyor, insanlar daha yeni yeni alıştı. Eskiden böyle bir toplum değildik, hareketliydik.
Teknoloji de biraz tembelliğe itti.” ve ÇK4 “Sporun sıkıcı olduğunu ve boş zamanları olmadığı
için yapmıyorlardır.” demişlerdir. Buna göre katılımcıların değişen yaşam koşulları, iş
yoğunluğu, TV ve teknolojik gelişmeler, toplumun kültürel yapısı ve çeşitli kişisel nedenleri
spor yapmaya engel durumlar olarak gördükleri söylenebilir.
Tema 3: Sporun faydasına yönelik görüşler
Bu tema başlığı altında katılımcılara “Sizce insanlar spor yapmalı mıdır, neden?” sorusu
sorulmuştur. Katılımcıların tümü, insanların sağlıklı olmak için spor yapmaları gerektiği
cevabını vermişlerdir. Bu konuda BÖ1 “Çocukların sırt kasları çok zayıf, oturma şekilleri
pozisyonları sırt ve boyun kaslarını etkiliyor. İlkokula başladıklarında özellikle küçük kasları
çok zayıf”, A2 “Bütün vücudumuzun düzenli çalışabilmesi için, daha dinç kalabilmemiz için
spor gerçekten faydalı” ve ÇK4 “Hem güçlü hem sağlıklı olunur, spor zihni açar” demişlerdir.
Tema 4: Spor yaşı ve çocukların yapabileceği spor türlerine ilişkin görüşler
Bu tema başlığı altında, katılımcılara en uygun spora başlama yaşı ve nedenleri
sorulmuştur. Katılımcıların genel olarak çocukların küçük yaşlardan itibaren spora başlaması
gerektiği görüşünde oldukları görülmüştür (EÖ1 “Spor için mümkün olduğunca en küçük
yaşlardan başlanmalı. En geç 7-8 yaşında her hangi bir spor alanına yönlendirilmesi çocukların
ileriki yaşamlarına katkı sağlayacağını düşünüyorum”, A7 “Yapacağı spora bağlı. Mesela bir
bale yapacaksa, çocuk buna 15 yaşında başlayamaz. Kabiliyet ve isteğine göre, seçtiği şeye
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göre yaşı aşağıya çekilir”, ÇK3 “7 yaşından sonra spor yapılmalıdır, ondan önce küçük
oldukları için spor yapmamalıdır”). Ne tür spor yapılmasının uygun olacağına ilişkin olarak
EÖ1 “Yüzme, atletizm, jimnastik, badminton, futbol, olabilir. Badminton biraz zor bir spor, 34.sınıfta başlayabilirler. Yeteneklerinin olduğu futbol gibi sporlar küçük yaşlarda ortaya
çıkıyor.” A5 “Çocukların ilgisine göre ve ihtiyaçlarına bakılarak karar verilmelidir. Mesela
boyu kısa olan çocuklar basketbola gönderilmelidir.” Şeklinde ifade etmişlerdir. Çocuklar ise
konuyla ilgili olarak bildikleri spor türlerini sıralayarak çocukların yapabileceklerini
söylemişlerdir.
Tema 5: Spora teşvik ve çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmak için
yapılabilecekler
Bu tema başlığı altında katılımcılara, insanları spor yapmaya teşvik etmek ve çocuklara
spor yapma alışkanlığı kazandırmak için neler yapılması gerektiği sorulmuştur. Bu konuda iki
erkek öğretmen bireylerin bilinçlendirilmesi gerektiğini, ikisi görmesi sağlanıp teşvik edilmesi
gerektiğini, biri profesyonel destek alınması ve biri de oyunun kullanılması gerektiğini
belirtmiştir (BÖ4 “Çocuklar aileleri zorlarsa onlar da yapmak zorunda kalırlar”). Anneler, spor
yapmanın toplumda hoş görülmediğini, spor yapmak için kapalı spor alanlarına gereksinim
duyulduğunu belirtmişlerdir (A1 “Parklardaki spor aletlerinde hareketleri yapmamız hoş
görülmüyor. Açık alan, sürekli göz önündesin. Kapalı bir ortamda olsa çocuğumla da giderim”).
Çocuklar ise insanların bilgilenme ve teşvike ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir (ÇK3 “Sporun
faydalarını anlatırsak spor yapar”). Öğretmenler bireyleri spora teşvik ve spor alışkanlığı
kazandırmada olumlu rol model ve destekleyici ailelerin, anneler kendilerine özel uygun
alanların, çocuklar sporun faydaları bilinmesinin etkili olacağı görüşündedirler.
Tema 6: İlkokul müfredatındaki beden eğitimi ve spor derslerinin değerlendirilmesi
Bu tema başlığı altında katılımcılara, ilkokullarda beden eğitimi ve spor derslerini yeterli
bulup bulmadıkları ve nedeni sorulmuştur. Bu konuda tüm katılımcılar haftalık 5 ders saatinin
beden eğitimi ve serbest zamana ayrıldığını ve yeterli olduğunu, fakat derslerin amaca uygun
işlenmeyişinden kaynaklanan sorunların bulunduğunu belirtmişlerdir (EÖ2 “Resmiyette 5 saat
olarak gözüküyor ama onu gereğince yaptıklarını düşünmüyorum öğretmenlerin”, A1 “Haftada
5 saat yapılıyor diye biliyorum eğer yapılıyorsa güzel. Günde bir saat spor yapılması yeterli
bence”).
Tema 7: Güne spor etkinlikleri ile başlamaya ilişkin görüşler
Bu tema başlığı altında katılımcılara, güne her sabah spor etkinlikleri ile başlamak
konusundaki görüşleri sorulmuştur. Bu konuda tüm katılımcılar olumlu görüş bildirmişlerdir
(BÖ3 “Güne spor etkinlikleriyle başlamak çok iyi oldu. Çocuklar her sabah bir heyecanla
geldiler okula. Çok zevk aldılar, ikinci saatte derse girdiğimde daha ayılmış bir sınıfla
karşılaşıyordum. O iki aylık süre çok verimli geçti derslerim açısından. Çocuklar da eğlenmiş,
uykularından uyanmış olarak derse başlıyorlardı. Derse katılım anlamında olumlu bir etkisi
oldu kesinlikle”, A3 “Burada olan uygulama çok güzeldi. Devam edilseydi daha çok verim
alınabilirdi. Önce spor olmalıdır”, ÇE1 “Beni sağlıklı hissettirdi. Güçlü hissettirdi. Burada her
sabah spor yaptığım gibi evde de yapmaya başladım).
6.TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmada, güne beden eğitimi ve spor etkinlikleriyle başlama uygulaması öncesi deney
ve kontrol grubunun beden eğitimi ve spora yönelik tutumları nötr düzeyde iken, aradan geçen
süre zarfında bu tutumun olumlu yönde değiştiği belirlenmiştir. Genel olarak bilgi yetersizliği,
spor aktivitelerinin düzenli yapılmayışı ve buna uygun ortamlar sunulmayışı çocuklarda
yetersiz hareket etmeye neden olabilir (Şimşek, 1998). Bu nedenle hem yapılan günlük düzenli
etkinlikler hem de müfredatta yer alan Beden Eğitimi dersleri, çocukların beden eğitimi ve
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spora ilişkin tutumlarının olumlu yönde değişmesine neden olmuş olabilir. Çocukların küçük
yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesi, ileriki yıllarda spor alışkanlığının devam etmesi
açısından önemli görünmektedir (Kerkez, 2012). Bu çalışmada ilkokul 3.ve 4.sınıf
öğrencileriyle yapılan uygulamanın daha erken yıllardan itibaren alan uzmanı kişiler tarafından
beden eğitimi çalışmalarının yaptırılması önerilebilir.
Çalışmada tüm katılımcıların sağlıklı olmak için spor yapmak gerektiği ve spora erken
başlanması gerektiği görüşünde olmalarına rağmen düzenli spor alışkanlıklarının bulunmadığı
belirlenmiştir. Çocukların spor alışkanlığı edinmelerinde ailenin model olması ve teşvik etmesi
gerektiği, sürekli yapıldığında sporun alışkanlık haline dönüşebileceği görüşünde oldukları
belirlenmiştir. Hareketsiz yaşam tarzı, bir endişe kaynağıdır çünkü Piaget, Montessori ve diğer
bilim insanlarının dikkat çektiği gibi, çocuklar hareket ederek gelişirler (Steffen, Dai, Fulton ve
Labarthe, 2009). Birey gözlem, taklit ve modelleme yoluyla uygun bir rol davranışı öğrenir.
Tutumlar ve davranışlar, görüşlerden etkilenmektedir. Spor yapmaya ilişkin olumlu görüşler,
yetişkinler spor yapmıyor olsalar bile çocuklarını desteklemek açısından önemli bir adım olarak
değerlendirilebilir. Çalışmada, öğretmenlerin ve annelerin çocukların yaş, ilgi ve gelişim
düzeylerine uygun olarak zarar görmeyecekleri spor türlerini, çocukların ise bildikleri spor
türlerini yapabilecekleri görüşünde oldukları belirlenmiştir. Fiziksel aktivite ve spor tercihleri
yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum ve yaşanılan ülkeye göre değişebilir (Hoffman & Harris,
2000).
Çalışmada, katılımcıların okuldaki beden eğitimine yönelik ders saatlerini yeterli
bulmalarına rağmen dersin amaca uygun işlenmediği görüşünde oldukları belirlenmiştir.
Taşmektepligil, Yılmaz, İmamoğlu, Kılcıgil (2006) çalışmalarından ilköğretim okullarının 4.
ve 5. sınıf beden eğitimi derslerine branş öğretmenleri yerine sınıf öğretmenlerinin girdiği ve
haftalık beden eğitimi ders süresinin dersle ilgili genel ve özel amaçlara ulaşabilmek için yeterli
olmadığını saptamışlardır. Beden Eğitimi derslerinin işlevselliğini arttırabilmek için ders saati
ile ilgili düzenlemenin yapılması, derslere branş öğretmenlerinin girmesi ve derslerde amaç dışı
faaliyetlerde bulunulmaması gerektiği söylenebilir.
Çalışmada katılımcıların tümünün, güne beden eğitimi ve spor etkinlikleriyle başlamanın
olumlu etkileri olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Beden sağlığı için, bedenin hareket
etmesi zorunludur. Beden eğitimi ve spora yönelik olumlu tutumlar, spor etkinliklerini sıklıkla
yapmaya, küçük yaşlardan itibaren düzenli spor yapma uygulamaları ise alışkanlık kazanmada
etkili olacaktır. Sporun sağlık için faydalarını bilmek yanında spor yapma alışkanlığı kazanmak
önemlidir. Günün belirli bir saati sportif aktiviteler yapmak, tıpkı günün belirli saatlerinde
yemek yemek ihtiyacının karşılanması gibi bir gereksinime dönüşecektir. Böylece spor bir
yaşam biçimi olarak benimsenebilecektir.
Benzer bir çalışmada, okul öncesi çocuklarla deneysel çalışmalar yapılabilir. Yapılacak
çalışmalarda öğretmen ve yetişkinlerin de dahil edildiği sportif etkinlikler planlanabilir.
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ÖZET
Teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı, elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması, fosil
kaynakların azalması dünya çapında enerji talebini artırmıştır. Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının (YEK) çevreyle dost olması, doğada bol bulunması, toprak erozyonunu
azaltması, yakıt maliyetinin olmaması gibi avantajlarından dolayı yenilenemeyen enerji
kaynaklarına alternatif bir enerji kaynağı olarak görülmüştür. Mikro şebekeler; yenilenebilir ve
yenilenemeyen enerji kaynaklarından oluşan hibrit bir enerji şebekesidir. Bunlar dağıtılmış
enerji kaynakları, yük, inverter ve bataryadan oluşan şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız
çalışan küçük güçlü şebekelerdir. Bu şebekelerin kurulumunun kolay olması, iletim ve dağıtım
kayıplarının az olması, sistem yükünü azaltması ve tüketiciye kesintisiz enerji sağlaması gibi
avantajlardan dolayı son yıllarda çok tercih edilmiştir. Bu çalışmada bir mikro şebekenin
güvenilirlik, çevresel faktörler ve boyutlandırma amaçlı optimizasyonunu yapmak için farklı
iki metasezgisel optimizasyon yönteminden yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi olan Kırlangıç
Sürü Optimizasyonu (KSO), kırlangıçların akıllı sosyal ilişkilerini taklit eden bir meta sezgisel
algoritmadır. İkinci algoritma ise Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) olarak isimlendirilen,
kuş ve balıkların sosyal davranışlarından esinlenerek geliştirilmiş meta sezgisel bir
algoritmadır. Çalışmada kullanılan mikro şebeke; rüzgâr türbini, güneş santrali, dizel jeneratör,
elektrikli araçtan oluşturulmuştur. Bu mikro şebeke 15 MW’lık bir rezidansı beslemektedir. Bu
çalışmanın amacı mikro şebekenin emisyonu ve boyutlandırmasını minimize ederken
güvenirliliğini maksimize etmektir. KSO ve PSO meta sezgisel algoritmaların simülasyon
sonuçları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mikro şebeke, Meta sezgisel algoritmalar, KSO, PSO.
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Multi-Objective Optimization Based on Swallow Swarm Optimization Algorithm
of Microgrid

ABSTRACT
The development of technology, population growth, the use of electric vehicles and the
reduction of fossil resources have increased energy demand worldwide. Renewable Energy
Resources are seen as an alternative energy source to non-renewable energy sources due to the
advantages like friendly to the environment, its abundance in the nature, its reduction of soil
erosion, no fuel cost. Microgrid is a hybrid energy network composed of renewable and nonrenewable energy sources. These are small powerful networks that are network independent
and network dependent consisting of distributed energy sources, loads, inverters and batteries.
These networks have been preferred over the last years due to their ease of installation, reduced
transmission and distribution losses, reduced system load, and uninterrupted energy
consumption. Swallow Swarm Optimization (SSO) is a meta-heuristic algorithm that simulates
the intelligent social relationships of swallows. In this optimization there are three particles.
The leading particle, the explorer particle and the aimless particle. These particles are updated
in every iteration to find the best solution to the problems. Particle swarm optimization (PSO)
is a meta-heuristic algorithm that is inspired by the social behavior of birds and fish. It updates
the speed and position information in each iteration and produces the best solution. In this study,
a microgrid consisting of wind turbine, solar panel, diesel generator, electric vehicle was
designed. This micro grid supplies a residence of 15MW. The aim of this work is to maximize
reliability while minimizing emissions and sizing of the microgrid. The simulation results of
SSO and PSO meta-heuristic algorithms are compared.
Keywords: Microgrid, meta-heuristic algorithms, SSO, PSO.
1. GİRİŞ
Enerji, ekonomik ve sosyal gelişmişliğin ve yaşam kalitesinin göstergesidir. Dünyadaki
enerjinin çoğu fosil kaynaklardan üretilmektedir. Doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil enerji
kaynakları dünya enerjisinin dörtte birini karşılamaktadır. Bu kaynaklar çevreye sera gazı
yaymakta ve iklim değişimine neden olmaktadır [1].
Yenilenebilir enerji kaynakları, dünyanın geleceği için önemli bir rol oynayacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgâr enerjisi, biokütle enerjisi, güneş enerjisi, hidrolik enerji,
jeotermal enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynakları neredeyse sıfır emisyon ile enerji sağlama
potansiyeline sahiptir. Yenilenebilir enerji sisteminin gelişimi enerji arz güvenilirliğini ve
organik yakıt ekonomisini iyileştirmiştir. Kırsal alanlarda yenilenebilir enerji projelerinin
geliştirilmesi ve uygulanması iş fırsatları yaratır. Böylece kırsal alandan kentsel alanlara göçü
en aza indirir [2].
Dağıtılmış enerji kaynakları (DER); orta gerilim veya alçak gerilim dağıtım sistemlerine
bağlı elektrik güç üretim sistemleridir. DER bataryalar, volanlar, süper iletken, manyetik enerji
depolama gibi enerji depolama birimleri ve yakıt pilleri, mikro türbinler, fotovoltaik sistemler
gibi üretim birimlerini içerir. Dağıtılmış üretim iki seviyeli olarak gerçekleşir: yerel seviye ve
son nokta seviyesidir. Yerel düzeyde elektrik üretim tesisleri rüzgâr türbini, jeotermal enerji
üretimi, güneş sistemleri gibi yenilenebilir enerjilerdir. Son nokta seviyesi ise dağıtılmış
enerjilerin kullandığı modüler içten yanmalı motordur [3].
Mikro şebekeler, dağıtılmış enerji kaynaklarının enerji talebini karşıladığı ümit verici bir
çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Mikro şebeke, şebeke bağlantılı ve şebeke bağlantısız olarak
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çalışabilir. Mikro şebeke, ana şebeke ile bağlantılı olduğu zaman enerji talebini
karşılayamadığında, ilave enerjiyi ana şebekeden alır. Mikro şebekenin öne çıkan
özelliklerinden biri de mikro şebekenin ana şebekeden ayırarak şebekeden bağımsız olarak
sadece yerel enerji kaynakları aracılığıyla da çalıştırılabilir olmasıdır [4].
Bu çalışmanın organizasyonu aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 2. Bölümde mikro şebeke
açıklanmıştır. 3. Bölümde ise KSO algoritması anlatılmış, 4. Bölümde PSO algoritması
hakkında bilgi verilmiştir. 5. Bölümde optimizasyon amaçları anlatılmış ve 6. Bölümde ise
benzetim sonuçları açıklanmıştır.
2. MİKRO ŞEBEKE
Mikro şebekeler, ana dağıtımdan tamamen ayrılabilen, üretim ve yük içeren küçük güçlü
dağıtım sistemleri olarak tanımlanabilir. Mikro şebekelerin dağıtım tipine göre alternatif akım
(AC), doğru akım (DC) ve karışık AC/DC mikro şebeke grupları vardır. Dünyanın her yerinde
deneysel mikro şebekeler, sistemde bir AC dağıtımı kullanılmıştır. AC dağıtım sistemleri DC
dağıtım sistemleri üzerinde bazı avantajları vardır:
 Gerilim dönüşümü
 Devre kesici koruma düzeneği
DC dağıtım sistemlerinin AC dağıtım sistemleri ile karşılaştırıldığında birkaç avantajı
vardır:
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının birleştirilmesi
 Yüksek güvenirlilik
 Reaktif olmayan yük
 Yük bağlantısı [5].
Mikro şebeke dağıtılmış jeneratörler, enerji depolama cihazları, yükler ve akıllı
kesicilerden oluşur. Mikro şebeke ortak bağlantı noktası adı verilen bir düzenekle ana şebekeye
bağlanır [6]. Güç elektroniği ara yüzü ile bağlanmış bir mikro şebeke iletişim ve koruma ile
kendi kendine yetebilen bir ağdır. Şebekeye bağlı iken iletim şebekesine kapasite desteği
sağlayabilmektedir. Bir mikro şebeke alışveriş merkezine, sanayi parkına veya üniversite
kampüsüne kurulabilir. Mikro şebeke tek kaynaklı DER ve hibrit DER’in tüm avantajlarını
içerir. Üstelik mini ölçekli ağ bağlantısının da avantajlarını içerir. Ayrıca mikro şebeke elektrik
kesintisi sırasında adalı moda geçerek enerji sağlar, yüklerdeki tüm harmonikleri azaltarak güç
kalitesi sorunlarının çözer ve güvenirliliği artırır [7].
3. KIRLANGIÇ SÜRÜ OPTİMİZASYONU
KSO, Neshat ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş sürü zekâ tabanlı bir algoritmadır.
Kırlangıç sürülerinin davranışlarını taklit eder. Büyük grupların göçü, hızlı uçuş, gıda ve
güvenlik için etkili iletişim gibi kırlangıçların bazı özelliklerini içerir [8]. Parçacıkların
başlangıç popülasyonu rastgele üretilir ve sürekli olarak güncellenir. Üç tip parçacık bulunur:
Lider parçacık, amaçsız parçacık, kâşif parçacık [9].
 Lider Parçacık: Kolonide en önemli parçacık olarak tanımlanır. Lider parçacık, aday
çözümler içinde en iyi çözümü üreten parçacıktır. Binlerce kırlangıç üye kolonisi bir dizi alt
koloniye ayrılmıştır. Bu alt kolonilerin yerel bir lideri vardır. Bu liderler daha güçlü ve bilge
kırlangıçlar olup iterasyon güncellendikçe değiştirilebilir. Lider parçacık, yiyecek ve dinlenme
yerlerine yakın bulunan bir kuşu temsil eder. Bu liderin görevi diğer koloni üyelerine rehberlik
etmektir. Her güncellemede baş ve yerel lider, problemin en iyi cevabı olan amaçsız parçacıkla
yer değiştirebilir [10].
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𝑉𝐿𝐿𝑖+1 = 𝑉𝐿𝐿𝑖 + 𝛼𝐿𝐿 𝑟𝑎𝑛𝑑()(𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑒𝑖 ) + 𝛽𝐿𝐿 𝑟𝑎𝑛𝑑()(𝐿𝐿𝑖 − 𝑒𝑖 )

(1)

𝛼𝐿𝐿 = {𝑖𝑓(𝑒𝑖 = 0‖ 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 = 0) → 2}

(2)

𝛼𝐿𝐿 = 𝑖𝑓(𝑒𝑖 < 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 )&&(𝑒𝑖 < 𝐿𝐿𝑖 ) →
𝛼𝐿𝐿 = 𝑖𝑓(𝑒𝑖 < 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 )&&(𝑒𝑖 > 𝐿𝐿𝑖 ) →

𝑟𝑎𝑛𝑑()𝑒𝑖
𝑒𝑖 .𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡

𝑒𝑖 , 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 ≠ 0

2.𝑟𝑎𝑛𝑑()𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡
1⁄(2.𝑒𝑖 )

𝑒𝑖 , ≠ 0

𝑒

𝑏𝑒𝑠𝑡
𝛼𝐿𝐿 = 𝑖𝑓(𝑒𝑖 > 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 ) → 1⁄(2.𝑟𝑎𝑛𝑑())

𝛽𝐿𝐿 = 𝑖𝑓(𝑒𝑖 < 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 )&&(𝑒𝑖 > 𝐿𝐿𝑖 ) →
𝐿𝐿

(4)
(5)

𝛽𝐿𝐿 = {𝑖𝑓(𝑒𝑖 = 0‖ 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 = 0) → 2}
𝛽𝐿𝐿 = 𝑖𝑓(𝑒𝑖 < 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 )&&(𝑒𝑖 < 𝐿𝐿𝑖 ) →

(3)

(6)
𝑟𝑎𝑛𝑑()𝑒𝑖
𝑒𝑖 .𝐿𝐿𝑖

𝑒𝑖 , 𝐿𝐿𝑖 ≠ 0

2.𝑟𝑎𝑛𝑑()𝐿𝐿𝑖
1⁄(2.𝑒𝑖 )

𝑒𝑖 , ≠ 0

𝑖
𝛽𝐿𝐿 = 𝑖𝑓(𝑒𝑖 > 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 ) → 1⁄(2.𝑟𝑎𝑛𝑑())

(7)
(8)
(9)

𝑉𝐻𝐿𝑖+1 = 𝑉𝐻𝐿𝑖 + 𝛼𝐻𝐿 𝑟𝑎𝑛𝑑()(𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑒𝑖 ) + 𝛽𝐻𝐿 𝑟𝑎𝑛𝑑()(𝐻𝐿𝑖 − 𝑒𝑖 )
𝑉𝑖+1 = 𝑉𝐻𝐿𝑖+1 + 𝑉𝐿𝐿𝑖+1

(10)
(11)

𝑒𝑖+1 = 𝑒𝑖 + 𝑉𝑖+1

(12)

 Amaçsız parçacık: Amaçsız parçacıklar keşif yapar. Bu parçacıklar tasarım
değişkenlerinin alt ve
üst sınırlarına göre rastgele yer değiştirir [11].
𝑂𝑖𝑘+1 = 𝑂𝑖𝑘 + [𝑟𝑎𝑛𝑑{−1,1} ∗

𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑚𝑖𝑛𝑠 ,𝑚𝑎𝑥𝑠 )
1+𝑟𝑎𝑛𝑑()

(13)

 Kâşif parçacık: Bu parçacıklar kolonin önemli bir kısmını kapsar. Bunların sorumluluğu
uzayda araştırma yapmaktır. Koloninin en iyi çözümünü üreten kâşif parçacık, baş lider olarak
rol oynar. Fakat parçacık komşu parçacıklarla karşılaştırıldığında iyi bir pozisyonda ise, yerel
lider olarak seçilir [12].
4. PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU
PSO Kennedy ve Eberhart tarafından optimizasyon problemlerini çözmek için
kullanılmakta olan güçlü bir sürü zekâsı paradigmasıdır. Bu optimizasyonda her parçacığın
geçmişteki en iyi konumu hatırlanır. Sürünün tümü tarafından bulunan en iyi konuma, küresel
en iyi konum denir. Her parçacık tarafından en iyi bilinen konumu parçacığın en iyi konumu
denir. Her iterasyonda küresel en iyi konum ve parçacığın en iyi konumu, uygun çözüm
bulunana kadar güncellenir [13].
𝑋𝑖𝑘+1 = 𝑋𝑖𝑘 + 𝑉𝑖𝑘+1
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𝑉𝑖𝑘+1 = 𝑊𝑉𝑖𝑘 + 𝑐1 𝑟1 (𝑃𝑖𝑘 − 𝑋𝑖𝑘 ) + 𝑐2 𝑟2 (𝑃𝑔𝑘 − 𝑋𝑖𝑘 )
(15)
5. ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON
5.1. Güvenirlilik
Güç kaynağı kaybı (LPSP), güç kaynağı arızasının tanımladığı bir istatiksel
değerlendirme göstergesidir. Arıza veya yetersiz yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşur.
LPSP aşağıdaki denklem ile hesaplanır.
𝐿𝑃𝑆𝑃 =

∑ 𝑃𝐿 −𝑃𝑃𝑉 −𝑃𝑊𝑇 +𝑃𝑆𝑂𝐶

𝑚𝑖𝑛

+𝑃𝐷

∑ 𝑃𝐿

(16)

Sistem güvenirliliği için aşağıdaki koşul uygulanır [14].
𝑃(𝑡)𝑙𝑜𝑎𝑑 > 𝑃(𝑡)𝑔𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
(17)
5.2. Çevresel Faktör
Yenilenebilir enerjinin kullanımını artırırken dizel jeneratörün kullanımını azaltmak için
kullanılan bir göstergedir. Mikro şebekenin emisyonu ve işletme maliyetini minimize etmek
için kullanılır [15].
𝑅𝐹(%) = (1 − ∑ 𝑃

∑ 𝑃𝐷
𝑃𝑉 +𝑃𝑊𝑇

) ∗ 100

(18)

5.3. DER ’in Boyutlandırılması
Mikro şebekenin maliyetini ve sistem kaybını minimize etmek için tanımlanmıştır [16].
𝑀𝑖𝑛(𝑃𝐿 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐷 )

(19)

5.4. Amaç Fonksiyonu
Çok amaçlı optimizasyon, yukarıdaki amaçlar için en uygun çözümün bulunmasını sağlar.
1

𝐴 = (0.6∗𝐿𝑃𝑆𝑃)+(0.2∗𝑅𝐹)+(0.2∗𝑃

𝐿)

(20)

6. SONUÇLAR
Mikro şebekemiz 8MW’lık güneş paneli, 4.5 MW’lık rüzgâr türbini, 15 MW’lık dizel
jeneratör, 4 MW’lık elektrikli araçtan meydana gelmiştir. Mikro şebekemiz 10MW’lık bir
rezidansı beslemektedir. Bu çalışmada amacımız PSO ve SSO’yu kullanarak yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır. Ayrıca emisyon ve maliyeti azaltarak verimi
artırmaktır. PSO’dan iterasyona bağlı olarak elde edilen uygunluk değeri değişimi Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 1. PSO algoritmasının iterasyon ve uygunluk değeri.
PSO; popülasyon sayısı 100, iterasyon sayısı 400 alınarak 30 farklı iterasyon ile
çalıştırılmıştır. Bu optimizasyon sonucunda güneş paneli için 4367.51 KW, rüzgâr türbini için
2009.84 KW, dizel jeneratör için ise 3607.33 KW değerleri elde edilmiştir.

Şekil 1. KSO algoritmasının iterasyon ve uygunluk değeri.
KSO için iterasyon-uygunluk fonksiyon değeri grafiği Şekil 2’de görülmektedir. KSO’da,
popülasyon sayısı 20 olan 5 tane alt küme kullanılmıştır. Simülasyon sonucunda güneş paneli
için 4988.17 KW, rüzgâr türbini için 2807.22 KW, dizel jeneratör için ise 2692.87 KW değerleri
elde edilmiştir.
Simülasyon sonuçları karşılaştırıldığında, hem KSO hem de PSO yenilenebilir enerji
kaynakların kullanımını artırırken dizel jeneratörün kullanımını azalttığı görülmektedir. Fakat
KSO, PSO’dan daha iyi performans göstermiştir. PSO’da dizel jeneratörün değeri 3607.33 KW
bulunurken SSO’da ise 2692.87 KW değeri elde edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarının
sayısı arttırılmıştır.
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ÖZET
Bu çalışma, ağaç malzemede uygulanan ısıl işlemin polivinilasetat (PVAc) tutkalının
yapışma direncine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu maksatla; Doğu Kayını (Fagus
orientalis L.), Sapsız Meşe (Quercus petreae Lieble.), Kara Kavak (Populus nigra L.), Sarıçam
(Pinus sylvestris L.) ve Uludağ Göknar’ı (Abies bornmülleriana Mattf.) odunlarından TS 2470
ve TS 53’e göre hazırlanan örnekler 165°C, 175°C sıcaklık ve 2, 4 saat süre ile toplam 4
varyasyonda sıcaklığı ±1°C duyarlıkta kontrol edebilen fırında normal atmosfer ortamında ısıl
işleme tabii tutulmuştur. Yapışma direnci için BS EN 204’e göre hazırlanan örneklere, PVAc
tutkalı sürülmüş ve BS EN 205’e göre yapışma direnci belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına
göre; Yapışma direnci ağaç türü-ısıl işlem çeşidi etkileşimi düzeyinde en yüksek 165/2
(°C/Saat) ısıl işlem uygulanmış kayında (13.69), en düşük 175°C sıcaklıkta 4 saat ısıl işlem
uygulanmış kavakta (2.708) elde edilmiştir. Buna göre, Mobilya ve dekorasyon
uygulamalarında, PVAc tutkalının yapışma direncinin yüksek olmasının istendiği yerlerde
165/2 (°C/Saat) ısıl işlem çeşidinin kullanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yapışma direnci, ısıl işlem, PVAc tutkalı,
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Effect of Heat Treatment to Bondıng Strength of Polyvınyl Acetate (PVAc) Glue
ABSTRACT
This study was conducted with the aim of determining the effects of heat-treatment on
the surface quality property and glue bonding strength of wood materials. In this purpose;
samples of Oriental Beech (Fagus orientalis L.), Oak (Quercus petreae Lieble.), Black Poplar
(Populus nigra L.), Pine (Pinus sylvestris L.) and Fir (Abies bornmülleriana Mattf.), prepared
in accordance with TS 2470 and TS 53 standarts, were left in the heat-treatment oven under
normal atmosphere with temperatures of 165°C, 175°C, for periods of 2, 4 hours with ±1°C
temperature sensitivity in a total of 4 variations. For the bonding strength, samples prepared in
accordance with BS EN 204 were applied PVAc glue and the bonding strength was determined
according to BS EN 205. According to the results of the study; At the level of interaction
between the type of wood and heat-treatment, the highest bonding strength was obtained from
the beech (13.69) which was heat-treated with 165/2 (°C/Hours), the lowest value was obtained
from the poplar (2.708) which was heat-treated with 175/4(°C/Hours). Accordingly, it is
recommended to apply the heat-treatment at 165/2(°C/Hours) where high bonding strength is
required for the PVAc glue in furniture and decoration applications.
Keywords: Bonding strength, heat treatment, PVA glue
1. GİRİŞ
Ağaç malzeme en eski çağlardan günümüze kadar her türlü malzemenin yapımında
kullanılmış bir hammaddedir. Günümüzde, yeni teknolojilerin gelişmesi ve yeni materyallerin
ortaya çıkması odunun kullanımını azaltmıştır. Buna rağmen, ağaç malzeme hala birçok sektör
tarafından kullanılan, biyolojik olarak devamlılığı olan bir materyaldir. Odunun rutubetindeki
değişim, anizotropik şişme ve daralmayla birlikte meydana gelen higroskopik değişimler birer
sorun yaratmaktadır. Problem oluşturan boyutsal stabilizasyon yanında, biyolojik degredasyon
(mantar ve böcek vb.) gibi problemler de olabilmektedir [Aydemir ve Gündüz, 2009]. Odunun
olumsuz özelliklerinin en aza indirgenmesi ve olumlu özelliklerinin daha ileri derecelere
yükseltilmesi amacına yönelik olarak birçok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmaların
sonuçlarına göre ortaya çıkan yöntemlere genel anlamda “Odunun Modifikasyonu Yöntemleri”
denilmektedir [Korkut ve ark., 2008]. Odun modifikasyonu yöntemleri, kimyasal
modifikasyon, fiziksel modifikasyon, termal modifikasyon ve enzimatik modifikasyon olarak
gruplandırılabilir [Tomak ve Yıldız, 2010]. Odunun ısıl işleme tabi tutulması onun kimyasal
kompozisyonunu değiştirmekte ve dolayısıyla odun termal modifikasyonu yöntemi olarak
adlandırılmaktadır. Odun termal modifikasyonu yöntemi olarak ele alındığında, odunun 100250°C’ler arasında, normal atmosfer, azot gazı veya herhangi bir inert gaz ortamında belli bir
süre bekletilmesi ısıl işlem olarak anlaşılmaktadır [Korkut ve ark., 2008].
Odunun ısıl işleme tabi tutulması 3 amaca yönelik olarak uygulanmaktadır. Bunlardan
birincisi odunun rutubet alışverişini azaltmak, yani oduna boyut stabilizasyonu kazandırmak,
diğeri odun tahrip edici organizmalara karşı odunun biyolojik direncini arttırmaktır. Bunun
yanında ısıl işlemle odunda denge rutubeti miktarını düşürmek, permeabiliteyi arttırmak, üst
yüzey işlemlerinin performansını yükseltmekte mümkündür [Yıldız, 2002; Yıldız, 2005;
Özdemir ve Arslan 2011].
Isıl işlem teknolojisi Türkiye’de yeni tanınan bir teknolojidir ve endüstriyel uygulaması
çok azdır. Bu nedenle ısıl işlem uygulanacak yerli ağaç türlerinin, ısıl işlem sonrası fiziksel ve
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mekanik özelliklerinin tespit edilmesi ve en uygun ısıl işlem şartlarının belirlenmesi, hem
akademik hem de endüstriyel anlamda önemlidir.
2-8 saat ve 180-225°C sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutulan ladin (Picea abies L.)
odununun kimyasal analizinde ısıtma süresince karbonhidratların ligninden daha fazla
degrade edici reaksiyonlara maruz kaldığı bildirilmiştir [Ale'n ve ark., 2002].
100°C ve 150°C sıcaklıkta 4 saat tutulduktan sonra poliüretan ve polivinil asetat
yapıştırıcı ile lamine edilen kayın ağaç malzemenin (Fagus orientalis L), yapışma direncinin
ısıl işlemsiz lamine kayın ağaç malzemelere göre olumlu etkilendiği bildirilmiştir [Altınok ve
ark., 2010].
150°C sıcaklık ve üstündeki muamelelerle odunun mekanik özelliklerinde kayıplar
olduğu ve kimyasal yapısının değiştiği gözlemlenmiş ve buna bağlı olarak ısıl işlem
uygulanmış ağaç malzemenin kullanım yerlerinin kısıtlandığı bildirilmiştir [Aydemir ve
Gündüz, 2009].
Yumuşak şartlar altında ısıl işlemin optimizasyonu ve odun yapısı üzerindeki etkisinin
ışık ve elektron mikroskobu analizi ile belirlendiği çalışmada, ısıl işlemli çam türlerinin diri
odununun reçine kanalları çevresindeki yıllık halkalar, paranşim hücreleri, traheidler ve epitel
hücrelerinde bazı çatlamalar görüldüğü, buna karşın öz odun kesitinde böyle bir duruma
rastlanılmadığı, ısıl işlemli radiata çamında çatlamanın çok net görüldüğü ve türün
kullanılabilirliğini kısıtlayan bir faktör olduğu, hem iğne yapraklı hem de yapraklı ağaç
türlerinde enine yönde oluşan kopmaların liflere dik yönde sıralanmış hücre duvarlarındaki
çatlaklardan dolayı oluştuğu, bu durumun şok ve mekanik baskılardan sonra eğilme
deneylerinde farklı şekillerde düşmelere sebebiyet verdiği, ısıl işlemin yıllık halkaların
paranşim hücrelerinde çatlamaya, sınırlı ve geniş çatlaklara yol açmadığı, liflerin margolarının
zarar görmediği, Duglas göknarının diğer türlerle karşılaştırıldığında ısıl işleme en duyarlı tür
olduğu bildirilmiştir [Boonstra ve ark., 2006].
170, 190 ve 210°C sıcaklıklarda 2, 6 ve 10 saat süre ile ısıl işleme maruz bırakılan meşe
(Quercus petraea L.) ağaç malzemede, poliüretan (PUR), fenol-formaldehit (FF), melaminüre-formaldehit (MUF) ve melamin-formaldehit (MF) tutkalları kullanılarak yapıştırma
direnci belirlenmiştir. Isıl işlemin yapışma direncini düşürdüğü, en yüksek yapışma direncinin
2 saat ve 170°C ısıl işlemli melamin formaldehit tutkallı meşede, en düşük yapışma direncinin
ise 10 saat 210°C ısıl işlemli poliüretan tutkallı meşede olduğu bildirilmiştir [Esen ve Özcan,
2012].
Hava ortamında buharla birlikte otoklav içerisinde 2-12 saat ve 190-210°C
sıcaklıklarda bekletilen sahil çamı ve Ökaliptus odununun su alış verişinde önemli
iyileşmeler olduğu, denge rutubet oranının çamda %46 ve Ökaliptusta %61 oranlarında
düştüğü, boyutsal stabilizasyonun yükseldiği ve yüzeyin ıslanabilirliğinin azaldığı, Ökaliptus
odununun ısıl muameleye verdiği tepkinin iğne yapraklılara göre daha yüksek olduğu
bildirilmiştir [Esteves ve ark., 2006].
Polietilen ile yapıştırılan ısıl işlemli ladin ağaç malzeme yüzeyinde meydana gelen
yapışmanın koptuğu ve bu yüzden temas açısının büyüdüğü bildirilmiştir [Follrich ve ark.,
2006].
120-220°C arası sıcaklıkta ısıl işlem uygulaması süresince özellikle kerestenin rutubet
içermesi durumunda ligninin başlıca difenilmetan tipi kondenzasyona uğradığı, Ligninin, kendi
çapraz bağlanma reaksiyonlarında odun bileşenleri arasında en fazla reaktif olarak görüldüğü
belirtilmiştir [Funaoka ve ark., 1990].
8 saat süreyle sıcak buhar ortamında 100-160°C arasında değişen sıcaklıklarda ısıl
işleme tabi tutulan göknar, kavak, kayın ve çam odunlarının su alma yeteneğinin ani bir
şekilde değiştiği, herhangi bir kütle kaybı belirlenmeden önce 100-160°C’ler arasında
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ıslanabilirlik değişimlerinin görüldüğü, yüksek sıcaklıklarda yapılan ısıl işlemin odun
türlerinin ıslanabilirliğini etkilemediği bildirilmiştir [Hakkou ve ark., 2005].
Isıl işleme tabi tutulan Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Matth.) odununun, ısıl
işlemin etkisi ile teknolojik özelliklerinin istatistikî olarak anlamlı bir şekilde düştüğü
bildirilmiştir [Korkut, 2008].
Farklı sıcaklık (120, 150 ve 180°C) ve sürelerde (2, 6 ve 10 saat) ısıl işlem uygulanan
gürgen yapraklı kayacık odununun makaslama direncinin ısıl işlem sıcaklık ve süresinin
artmasıyla %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak azaldığı bildirilmiştir [Korkut, 2009].
120, 150, 180°C sıcaklık ve 2, 6, 10 saat süreli varyasyonlarda ısıl işleme tabi tutulan
kayın gövdeli akçaağaç (Acer trautvetteri Medw.) odununun, ısıl işlem sıcaklık ve süresinin
artmasıyla teknolojik özelliklerinin azaldığı bildirilmiştir [Korkut ve ark., 2008].
Thermowood yöntemi ile ısıl işlemin ardından fenol-formaldehit (FF), melamin-üreformaldehit (MUF), melamin-formaldehit (MF), poliüretan (PUR) ve üre-formaldehit (ÜF)
tutkalları ile yapıştırılan karaçam (Pinus nigra) odununun yapışma direncinin ısıl işlem
uygulaması ile olumsuz yönde etkilendiği bildirilmiştir [Şahin Kol ve ark., 2009].
105-155°C’de (10-16 saat) süre ile ısıl işleme maruz bırakılan Eucalyptus saligna
odununun mekanik özelliklerinden makaslama direncinin sıcaklık ve sürenin artmasıyla
azaldığı bildirilmiştir [Vital ve ark., 1983].
Isıl işlem sonucunda ahşap malzemede görülen direnç kayıplarının ahşap malzemenin
kullanım alanını kısıtladığı, uygun ısıl işlem şartlarının belirlenmesi ile bu direnç kayıplarının
minimize edilebileceği, ısıl işlem görmüş ağaç malzemenin de çeşitli kullanım yerlerinin
olacağı bildirilmiştir [Winandy, 1996].
Atmosferik şartlarda (2, 6 ve 10 saat) süre ile (130, 150, 180, 200 °C)’de ısıl işleme
tabi tutulan Kayın ve Doğu Ladininde fiziksel özelliklerden boyutsal stabilizasyonun
sağlanmasında ısıl işlemin etkili olduğu, mekanik ve teknolojik özelliklerde genellikle ısıl
işlem şartlarının ve sıcaklığın artmasıyla düşüşlerin olduğu bildirilmiştir [Yıldız, 2002].
Ağaç malzemenin çeşitli proseslerde sıcaklığa maruz kaldığı, sıcaklığın etkisiyle ağaç
malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde önemli değişiklikler meydana geldiği,
oluşabilecek bu değişikliklerden, ağaç malzemenin maruz kaldığı sıcaklık kadar ortamın
basıncının, uygulanan sürenin, malzemenin içerdiği su miktarı ve fiziksel durumu gibi
faktörlerinde sorumlu olduğu bildirilmiştir [Yılgör, 1999].
Bu çalışmanın amacı; Isıl işlemin, mobilya üretiminde PVAc tutkalı ile birleştirmelere
etkisini belirlemektir. Araştırma sonuçlarının ekonomik değer yaratabilmesi, işletmeler
tarafından kullanılabilir olması açısından ülkemizde mobilya ve ahşap işlerinde en çok
kullanılan ağaç türleri ve PVAc tutkalı seçilmiştir. Yapışmada kullanılan tutkal özelliklerinin
ağaç malzemeye uygun olması istenir. Ticari olarak üretilen PVAc tutkalının ısıl işlemli ve
işlemsiz ağaç malzeme yüzeylerindeki performansı yeteri kadar araştırılmamıştır. Isıl İşlem
görmüş ahşap yüzeylerinde tutkal katmanı–ısıl işlemli ağaç malzeme ilişkilerinin de ortaya
konulması gerekmektedir.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
2.1.1. Ağaç Malzeme
Deney numunesi olarak yapraklı ağaç türlerinden Doğu Kayını (Fagus orientalis L.), Sapsız
Meşe (Quercus petreae Lieble.) ve Karakavak (Populus nigra L.) ile iğne yapraklı ağaç
türlerinden Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve Uludağ Göknar’ı (Abies bornmülleriana Mattf.)
kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan ağaç malzeme piyasadan rastgele seçilerek satın alma
yoluyla temin edilmiştir.
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2.1.2. Tutkal
Deney örneklerinin yapıştırılmasında Polivinil asetat (PVAc) tutkalı kullanılmıştır. Soğuk
olarak uygulanabilmesi, kolay sürülmesi, çabuk sertleşmesi, kokusuz ve yanmaz oluşu ve
işlenişi sırasında kesici aletleri yıpratmaması gibi avantajlı özellikleri yanında mekanik direnci
sınırlı olup uygulandıktan sonra sıcaklık arttıkça yumuşamakta ve 70°C’den itibaren bağlantı
maddesi görevini gerektiği gibi yapamamaktadır. Birleştirilecek yüzeylerden yalnız birinin
tutkallanması ve ağaç türü ile birleşme yüzeyinin durumuna göre 150-200 gr/m2 tutkal
kullanılması iyi bir birleşme için yeterli olmaktadır [Örs, 1987].
PVAc tutkalı TS 3891’de belirtilen esaslara göre yoğunluğu 1,1 gr/cm3, viskozitesi 160200 cps, pH değeri 5, kül miktarı %3, masif ağaç malzemenin birleştirilmesinde odun rutubeti
%6-15, presleme süresi; soğuk tutkallamada (20ºC’de) en az 20 dakika olarak verilmekte ve
pres sıcaklığı arttırılarak bu sürenin kısaltılacağı bildirilmektedir. Sıcak preslemede
soğuyuncaya kadar pres ortamında bekletilmesi önerilmektedir [TS 3891, 1982].
2.2. Metod
2.2.1. Rutubet
Isıl işlem öncesi ve ısıl işlem sonrası rutubet miktarları TS 2471 esaslarına uyularak
belirlenmiştir [TS 2471, 1976]. Örnekler TS 2470 esaslarına uyularak lifler yönünde 25 mm,
enine kesitte ise 20x20 mm boyutlarında hazırlanmıştır [TS 2470, 1976]. Isıl işlem öncesi hava
kurusu haldeki örneklerin ve ısıl işlem sonrası örneklerin ağırlıkları (Mr)±0.01 g duyarlıklı
analitik terazide tartıldıktan sonra etüvde 103±2°C sıcaklıkta değişmez ağırlığa ulaşıncaya
kadar kurutulmuşlardır. Bu durumda, kurutma dolabından alınan örnekler, içerisinde fosfor
pentaoksit (P2O5) bulunan desikatörde soğutulduktan sonra tam kuru haldeki ağırlıkları (Mo)
tartılmıştır. Bunlara göre rutubet (R); R = (Mr ̶ Mo / Mo) x 100 eşitliğinden hesaplanmıştır.
2.2.2. Yoğunluk
Deney örneklerinin yoğunlukları TS 2472 esaslarına uyularak belirlenmiştir [TS 2472,
1976]. Örnekler TS 2470 esaslarına uyularak lifler yönünde 25 mm, enine kesitte ise 20x20 mm
boyutlarında hazırlanmıştır. Isıl işlem öncesi hava kurusu haldeki örneklerin ve ısıl işlem
sonrası örneklerin ağırlıkları ±0.01 g duyarlıklı analitik terazide tartılarak, boyutları ±0,01 mm
duyarlıklı mikrometrik dijital kumpasla belirlendikten sonra hacimleri hesaplanmıştır. Bu
değerlere göre yoğunluk (δ);
δ = M / V (g/cm 3 ) eşitliğinden hesaplanmıştır. Çizelge 1’de
Isıl işlemli ağaç malzeme ortalama yoğunluk değerleri verilmiştir.
Çizelge 1. Isıl işlemli ağaç malzeme ortalama yoğunluk değerleri (gr/cm3)
Ağaç
Malzeme
Kayın
Meşe
Kavak
Sarıçam
Göknar

Isıl işlem sonrası yoğunluk
165 °C
175 °C
2 saat 4 saat
2 saat
4 saat
0.68
0.67
0.67
0.67
0.50
0.57
0.58
0.52
0.31
0.32
0.31
0.30
0.38
0.38
0.38
0.37
0.34
0.32
0.34
0.32

2.2.3. Deney örneklerinin hazırlanması
Ağaç malzeme örnekleri, tesadüfî olarak seçilen birinci sınıf kerestelerin düzgün lifli,
ardaksız, budaksız, renk ve yoğunluk farkı olmayan ve yıllık halkaların yüzeye dik gelen
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bölgelerinden TS 2470 [TS 2470, 1976] ve TS 53 [TS 53, 1981] standartlarına uyularak
hazırlanmıştır.
Yapışma direnci deneyleri için töleranslı kesimleri yapılan tüm numunelerin ısıl işlem
uygulaması için denge rutubetlerinin hava kurusu hale gelmesi sağlanmıştır. Isıl işlemin
ardından denge rutubetine getirilen lataların yapışma yüzeylerine üretici firma önerilerine
uyularak, yapışma yüzeylerine ortalama 150 g/m2 olacak şekilde fırça ile tutkal sürüldükten
sonra mekanik yöntemle preslenmiştir. Hidrolik preste basınca uğrayacak yüzey miktarları
hesaplanarak minumum 0,2 N/mm² pres basıncı uygulanan numuneler, sıkıştırılmış halde 1 gün
süreyle bekletilmişlerdir. Daire testere makinesinde 150x20x5 mm ölçülerinde 0,1 mm
duyarlıklı kesilerek sıcaklığı 20±2°C ve bağıl nemi % 65±5 olan iklimlendirme dolabında
değişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar bekletilerek deneylere hazır hale getirilmişlerdir. Ağaç türü
(5), tutkal çeşidi (1), ısıl işlem varyasyon sayısı (4+Kontrol) ve örnek adedi (10) dikkate
alındığında yapışma direnci deneyleri için toplamda (5x1x5x10) = 250 adet deney numunesi
kullanılmıştır. Yapışma direnci deneyi örnek ölçüleri Şekil 1.’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Yapışma direnci deneyi örnek ölçüleri

2.2.4. Tutkal uygulaması
Ambalaj viskozitesinde uygulan PVAc tutkalı, deney numunelerinin bir yüzüne fırça ile
sürülmüştür. Prese konan parçalarda pres basıncı, parçaların boy ve genişliklerine göre
hesaplanarak ayarlanmıştır.

2.2.5. Isıl İşlem
Isıl işlem uygulaması, hava kurusu haldeki ağaç malzemelere sıcak su buharı koruması
altında (200 saniye aralıklarla 5 saniye boyunca 1 barlık 100ºC±3’de su buharı püskürtme),
sıcaklığı ±0,1°C duyarlıkta kontrol edebilen ısıl işlem fırınında normal atmosfer ortamında
gerçekleştirilmiştir.
Bu maksatla her bir ağaç, vernik ve tutkal türü için örnekler ayrı ayrı ısıl işleme tabii
tutulmuştur. Toleranslı deney parçaları fırın içerisine buharın akış yönüne dik olarak
yerleştirilmiş ve katman aralarına aynı ağaç türünden masif çıtalar konulmuştur. Fırın
çalıştırılırken ve çalışma esnası boyunca içerisine belirli aralıklarla (200 saniye aralıklarla 5
saniye boyunca 1 barlık) 100ºC±3’de su buharı verilerek ağaç malzemenin hem ani kuruması
ile karşı karşıya kalacağı iç ve yüzey çatlakları engellenmiş hem de fırın içerisindeki oksijen
bertaraf edilerek ağaç malzemenin yanması engellenmiştir. Toplam ısıl işlem uygulaması
kesintisiz olarak 3 aşamada gerçekleştirilmiş olup ilk aşamada ısı ve buhar kullanılarak fırın
sıcaklığı 6 saat süre ile 100ºC’ye ve ardından 12 saat süre ile 130ºC’ye kademeli olarak
yükseltilmiştir. Ahşaptaki nem içeriği yaklaşık sıfıra düşürtülüp yüksek sıcaklık kurutması
oluştuktan sonra İkinci aşamada 130ºC’den 165 ve 175ºC’ye 6 saatte yükseltilmiş ve bu
sıcaklıklarda 2 ile 4 saat süre ile bekletilmişlerdir. Üçüncü aşamada, su spreyi sistemi
kullanılarak ahşabın ısısı düşürülmüş ve ahşabın nemi %4-6’ya ulaşıncaya kadar devam
edilmiştir. Bu kondüsyonlama (uygun duruma getirme) aşaması 12 saat sürmüştür. Daha sonra
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fırından çıkarılan malzemeler net ölçülerine getirilerek hava kurusu rutubete gelmeleri için
laboratuar ortamında bekletilmişlerdir.
Isıl işlem uygulaması sert ağaçlardan kayın, meşe ve kavak odunları ile yumuşak
ağaçlardan sarıçam ve göknar odunları için iki ayrı sıcaklık ve iki ayrı süre kombinasyonu ile
toplam 4 varyasyonda Çizelge 2.’de özetlendiği şekilde gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 2. Isıl işlem uygulanan ağaç türü, sıcaklık, süre ve varyasyonları
Süre (Saat) / (Varyasyon)
Ağaç türü
Sıcaklık (°C)
165
175

Kayın

Meşe

Sarıçam

Kavak

2/I

4 / II

2/I

4 / II

2 / III

4 / IV

2/III

4/IV

2/I
/III

Göknar

4 / II
2/I
4/ II
2/I
4 / II
2
4
2
4
2
4
/ IV
/ III
/ IV
/ III
/ IV

2.2.6. Tutkal yapışma direnci
Tutkal yapışma direnci, BS EN 204 standardına göre hazırlanan deney örneklerinin BS
EN 205 standartlarına uygun olarak çekme deneyine tabi tutulmasıyla belirlenmiştir. Kuvvet
uygulama ekseni ile deney numunesi ekseninin aynı düşey doğrultuda olmasına dikkat edilerek
üniversal test cihazının germe tertibatına yerleştirilen deney numunelerine ters yönde 2 mm/dak
yükleme hızında statik çekme kuvveti uygulanmıştır. Dengeli ve kademeli uygulanan çekme
kuvvetiyle, örnek, tutkal hattından koparılmaya çalışılmış ve kopma anındaki maksimum
kuvvet (Fmax) (N) tespit edilerek yapışma direnci (σ) aşağıdaki eşitlikten hesaplanmıştır.
σ = Fmax / A = F / ( b.l)

Burada;
σ = Yapışma direnci (N/mm2 )
Fmax = Kopma anındaki kuvvet (N)
A
=Yapışma yüzeyinin alanı (mm2)
b
= Yapışma yüzeyinin genişliği (mm)
l
= Yapışma yüzeyinin uzunluğu (mm)

2.2.7. Verilerin değerlendirilmesi
Tutkal yapışma direncine ilişkin değerlere, varyans analizi uygulanarak; denenen
faktörlerin; ağaç türü ve ısıl işlem varyasyonunun önemli olup olmadığı ortaya konulmuştur.
Etkisi önemli bulunan faktör ve faktör etkileşimlerine Duncan testi uygulanarak homojen
gruplar tespit edilmiştir.
Elde edilen veriler, MSTAT-C istatistik programı kullanılarak ve % 95 güven düzeyi esas
alınarak analiz edilmiş ve bunlar arasındaki istatistiksel farklılık varyans analizi ile ortaya
konulmuştur.
3. BULGULAR
Isıl işlem çeşidinin tutkallı ağaç malzeme yapışma direncine etkisini belirlemek amacıyla
yapılan ölçümlerde elde edilen ısıl işlemsiz ve işlemli değerleri ile bunların farklarına ilişkin
ortalama değerler Çizelge 3.’de verilmiştir.
Çizelge 3. Yapışma direnci ısıl işlemsiz ve işlemli ölçümleri ile bunların farklarına ilişkin ortalama değerler
N/mm2)
Isıl İşlem Çeşidi (°C / Saat)
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Ağaç
Türü

Işz

165/2 (I)

Kayın

14.534

13.695

Meşe

14.097

13.126

Kavak

6.681

5.131

Sarıçam

8.618

6.489
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Fark
(%)
0.84
0.97
1.55
2.13

165/4
(II)

Fark (%)

175/2 III)

Fark
(%)

175/4
(IV)

Fark
(%)

13.553

-0.99

11.895

-2.64

11.179

-3.36

10.992

-3.11

10.286

-3.81

9.864

-4.23

3.919

-2.76

3.816

-2.87

2.708

-3.97

6.411

-2.21

6.156

-2.46

5.970

-2.65

-0.27

5.160

-0.78

5.744
-0.20
5.670
0.12
Işz: Isıl işlemsiz yapışma direnci PVAc:Polivinil asetat tutkalı
Fark (%): Eksi (-) değerler azalma ifade etmektedir.

Göknar

5.94

5.818

Ortalama değerler bakımından yapışma direnci en yüksek 165°C sıcaklıkta 2 saat ısıl
işlem uygulanan kayında (13.695), en düşük 175°C sıcaklıkta 4 saat ısıl işlem uygulanan
kavakta (2.708) çıkmıştır. Yapışma direnci ağaç türü ve ısıl işlem çeşidine göre farklı
bulunmuştur. Farklılıkların kaynağını belirlemek üzere ağaç türü ve ısıl işlem çeşidinin yapışma
direncine etkilerine ilişkin çoklu varyans analizi yapılarak sonuçları Çizelge 4.’de
gösterilmiştir.
Çizelge 4. Ağaç türü ve ısıl işlem çeşidinin yapışma direncine etkilerine ilişkin çoklu varyans analizi
Faktör

Serbestlik
Derecesi

Ağaç Türü (A)
4
Isıl İşlem Çeşidi (B)
4
Etkileşim (AB)
16
Hata
225
Toplam
249
*: Fark, 0.05’e göre anlamlı

Kareler Toplamı

Kareler
Ortalaması

F Değeri

P α ≤ 0.05

2875.408
270.892
83.039
292.883
3522.222

718.852
67.723
5.190
1.302

552.2402
52.0266
3.9870

0.0000*
0.0000*
0.0000*

Buna göre, ağaç türü, ısıl işlem çeşidi, ağaç türü-ısıl işlem çeşidi etkileşimleri istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur (α ≤ 0.05).
Yapışma direncine ilişkin ortalama değerler ağaç türü ve ısıl işlem çeşidine göre Çizelge
5.’de verilmiştir.
Çizelge 5. Ağaç türü ve ısıl işlem çeşidine göre yapışma direnci değerleri
Ağaç türü*
Kayın (Ky)
Meşe (M)
Kavak (Kv)
Sarıçam (S)
Göknar (G)
Isıl işlem çeşidi*
Işz
165/2 (I)
165/4 (II)
175/2 (III)
175/4 (IV)
*LSD:±0.4495

x

HG

12.97
11.67
4.439
6.729
5.666

A
B
E
C
D

x

HG

9.974
8.840
8.124
7.565
6.976

A
B
C
D
E

x :Aritmetik ortalama HG:Homojenlik grubu Işz: Isıl işlemsiz

244 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Yapışma direnci en yüksek, ağaç türüne göre kayında (12.97), ısıl işlem çeşidine göre
165°C’de 2 saat ısıl işlemde (8.840), en düşük kavakta (4.439) ve 175°C’de 4 saat ısıl işlemde
(6.976) bulunmuştur. Isıl işlemsiz örneklere göre ısıl işlem uygulamasının yapışma direncini
azalttığı söylenebilir.
Ağaç türü-ısıl işlem çeşidinin yapışma direncine etkilerine ilişkin Duncan testi sonuçları
Çizelge 6.’da, buna ait grafik ise Şekil 2.’de verilmiştir.
Çizelge 6. Ağaç türü-ısıl işlem çeşidinin yapışma direncine etkilerine ilişkin Duncan testi sonuçları
İşlem çeşidi

x

KyIşz
14.53
MIşz
14.10
KyI
13.69
KyII
13.55
MI
13.13
KyIII
11.89
KyIV
11.18
MII
10.99
MIII
10.29
MIV
9.864
SIşz
8.618
KvIşz
6.681
SI
6.489
LSD: ±1.005 * : En yüksek yapışma direnci

HG

İşlem çeşidi

x

HG

A
AB
AB*
AB
B
C
CD
CD
DE
E
F
G
G

SII
SIII
SIV
GIşz
GI
GII
GIII
GIV
KvI
KvII
KvIII
KvIV

6.411
6.156
5.970
5.940
5.818
5.744
5.670
5.160
5.070
3.919
3.816
2.708

G
GH
GH
GH
GH
GH
GH
H
H
I
I
J

Ağaç türü-ısıl işlem çeşidine göre yapışma direnci en yüksek 165°C sıcaklıkta 2 saat ısıl
işlem uygulanmış kayında (13.69), en düşük 175°C sıcaklıkta 4 saat ısıl işlem uygulanmış
kavakta (2.708) bulunmuştur.
16

Kayın

Meşe

Kavak

Sarıçam

Göknar

Yapışma Direnci (N/mm2)

14
12
10
8
6
4
2
0
Işz

I

II
İşlem Çeşidi

III

IV

Şekil 2. Ağaç türü-ısıl işlem çeşidine göre yapışma direnci değişmeleri

3.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Ağaç türüne göre, yapışma direnci en yüksek kayında (12.97), en düşük kavakta (4.439)
bulunmuştur. Sıralama en yüksekten başlamak üzere kayın, meşe, sarıçam, göknar ve kavak
şeklindedir. Kayında yapışma direncinin yüksek çıkması diğer ağaçlara göre daha fazla özgül
ağırlığa sahip olmasından kaynaklanabilir.
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Isıl işlem çeşidine göre, yapışma direnci en yüksek 165°C’de 2 saat ısıl işlemde (8.840),
en düşük 175°C’de 4 saat ısıl işlemde (6.976) bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ısıl işlem
sıcaklığı ve süresinin artmasıyla yapışma direncinin azaldığı söylenebilir. Isıl işlemsiz
örneklere göre yapışma direnci, 165°C sıcaklıkta 2 saat ısıl işlemde (%11.4), 175°C sıcaklıkta
4 saat ısıl işlemde (%30.1) azalmıştır. Isıl işlemsiz örneklere göre ısıl işlem uygulamasının
yapışma direncini azalttığı söylenebilir. Literatürde, ısıl işlem sıcaklığının ve süresinin ağaç
malzemenin hem mekaniksel özelliklerini hem de yapışma özelliğini olumsuz etkilediği
bildirilmiştir [Korkut ve Kocaefe, 2009].
Ağaç türü-ısıl işlem çeşidine göre yapışma direnci en yüksek 165°C sıcaklıkta 2 saat ısıl
işlem uygulanmış kayında (13.69), en düşük 175°C sıcaklıkta 4 saat ısıl işlem uygulanmış
kavakta (2.708) bulunmuştur. Literatürde, meşeye [Esen ve Özcan, 2012] ve karaçama
uygulanan ısıl işlem sonrasında yapışma direncinin düştüğü bildirilmektedir [Şahin Kol ve ark.
2009].
Literatürde ısıl işlem uygulanmış kerestenin, polivinilasetat (PVAc) ile
yapıştırılabileceği, ısıl işlem uygulanmış kereste ısıl işlem uygulanmamış keresteye göre daha
az su absorbe ettiğinden su bazlı (PVAc) tutkalı kullanılması durumunda tutkalın sertleşmesi
için odun tarafından su absorbe edilmesi gerekmesi ve böylece uzun kurutma süresine ihtiyaç
duyması sebebiyle kurutma zamanının uzamasından dolayı tutkalın rutubet içeriğinin düşük
tutulması gerektiği belirtilmiştir [Korkut ve Kocaefe, 2009]. PVAc tutkalı literatür ve üretici
firma önerileri doğrultusunda ambalaj viskozitesinde uygulanmıştır. Literatürde de iyi bir
yapışma performansını elde etmek için tutkal formülünü ve/veya bağlanma işlemini
değiştirmek gerektiği belirtilmektedir [Korkut ve Kocaefe, 2009].
Bu sonuçlara göre farklı ağaçların kullanımına bağlı olarak en yüksek yapışma direnci
için uygulanabilir ısıl işlemler Çizelge 7.’de verilmiştir.
Çizelge 7. En yüksek yapışma direnci için uygulanabilir ısıl işlemler
Ağaç malzeme Tutkal
Polivinilasetat tutkalı
(PVAc)

Kayın

Meşe

Kavak

Sarıçam

Göknar

165/2 (I)

165/2 (I)

165/2 (I)

165/2 (I)

165/2 (I)
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ÖZET
Bu çalışma, kolofan reçinesi karışımının ahşap malzemelerde emprenye maddesi olarak
kullanılan borlu bileşiklerin (Boraks+Borik asit - ağırlıkça % 50:50) retensiyon
performasyonuna etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Doğu kayını (Fagus
orientalis Lipsky), sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) ve sapsız meşe (Quercus petraea Liebl.)
ağaç malzemelerinden TS EN 212 standardına göre hazırlanan deney örnekleri, kolofon reçinesi
ve borlu bileşik karışımı ile daldırma metodu ile ASTM D 1413 standardı esaslarına göre
emprenye edilmiştir. Emprenye edilen deney örnekleri, TS 345 ve TS6193 EN 84 esaslarına
göre retensiyon performansları belirlenmiştir. Deney örneklerinin yıkanma işleminden sonra
kolofon reçinesi ve borlu bileşik karışımı ile muamele edilmiş deney örneklerinin retensiyon
miktarlarında, sarıçam odununda %243, sapsız meşe odununda %224 ve Doğu kayında%220
oranlarda pozitif yönde artış görülmüştür. Buna ek olarak, deney örneklerinin yıkanma oranları,
kolofon reçinesi ve borlu bileşik karışımı kullanarak, sarıçam odununda % 45, sapsız meşede%
58 ve Doğu kayını odunda % 32 düştüğü tespit edilmişitir. Bu karışımla emprenye edilen ağaç
malzemelerin renk, doku ve parlaklığında değişim görülmemiştir. Bu sonuçlara göre, borlu
bileşiklerin yıkanma direncini arttırmak için kolofon reçinesi ve borlu bileşik karışımı tercih
edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Retensiyon miktarı, Borlu bileşikler, Kolofon reçinesi
Impacts of Colophony Rosin to Retension Performance of Boron Compounds
ABSTRACT
This study has been carried out in order to be determined retension performance of boron
compounds (Borax + Boric acid- wt:wt 50:50%) and colophony rosin mixture used as
impregnation material in wood materials. With this aim, test specimens which is made of
Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky), Scotch Pine (Pinus sylvestris Lipsky) and European
Oak (Quercus petraea Liebl.) and prepared according to TS EN 212 and have been impregnated
with rosin and boron compounds mixtures that were produced according to the TS EN 212,
with immersion method (ASTMD 1413). Retention performances of impregnated test samples
were determined according to TS 345 and TS 6193 EN 84 standards. Retention amounts after
248 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

leaching processes of test samples treated with solution boron compounds and rosin mixture
were affected positively in Scotch pine up to %243, in European oak up to %224 and Oriental
beech up to %220 according to the retension amount after impregnation. Additionally, leaching
ratios of test specimens were decreased in pine up to %45, in oak up to %58 and beech up to
%32 using this mixture according to the samples that were impregnated with boron compounds.
Impregnation material did not affect of color, texture and brightness of test specimens in 3
different kind of woods too, any residue has not been observed on test specimens. Rosin and
Boron compounds mixture can be preferred in forest industry for increasing leaching resistance
in impregnation with boron.
Keywords: Retension amount, Boron compounds, Colophony
1. GİRİŞ
Emprenye maddeleri genel olarak organik solventlerde çözünen, suda çözünen ve yağlı
emprenye maddeleri olarak sınıflandırılmaktadır. Her bir sınıfa ait maddeler farklı
kullanımlarda ve degragasyon şartlarında farklı etkilere sahip olmaktadır [1]. Son yıllarda bazı
emprenye maddelerinin, emprenye edilmiş ağaç malzemenin ve aynı zamanda hizmet ömrünü
tamamlamış emprenyeli ağaç malzeme atıklarının yaratabileceği çevre problemleri nedeniyle
yeni emprenye maddelerinin geliştirilmesi ve çevreye zararı en az olanlarının kullanımının
artırılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu noktada inorganik ve organik
bor bileşikleri son yıllarda gerek masif ağaç malzemenin ve gerekse odun esaslı kompozit
malzemelerin korunmasında büyük önem kazanmıştır. Yeni nesil emprenye maddeleri olan
alkilamonyum bileşikleri ve geleneksel borlu bileşikler gittikçe daha fazla önem
kazanmaktadır. Borlu bileşikler, biyolojik zararlılara karşı yüksek etkinlikleri, suyla çözünerek
kolayca uygulanabilmeleri, oduna difüzyon yetenekleri, ucuz ve temini kolay olması,
memelilere karşı ihmal edilebilecek derecede düşük zehirlilik etkileri ve yanmaya karşı ahşabın
direncini önemli ölçüde artırmaları nedeniyle güncellik kazanmışlardır. Bununla birlikte dış
ortamda yağmur etkisiyle kolayca odundan yıkanmaları nedeniyle kullanımları yalnızca iç
mekanlarda sınırlı kalmıştır.
Borlu emprenye maddeleri ile muamele edilen sarıçam odununda tam kuru oduna oranla
% retensiyon değerleri düşük düzeyde gerçekleşirken, su itici maddelerle muamele edilen
sarıçam odununda %30-70 oranında istatistiksel anlamda önemli yüksek retensiyon oranları
elde edilmiştir [2].
Emprenye süresi, suda bekletme periyodu ve ağaç türü, çözelti soğurulmasını, kuru
madde tutunmasını, su alımını ve su itici etkinliği etkilemektedir. Çözelti soğurulması ve kuru
madde tutunmasının artmasıyla, emprenyeli örneklerin su itici etkinliği de artmaktadır [3].
Borlu maddelerle emprenye edilen okaliptus (eucalyptus grandis) odununda tam kuru
oduna oranla % retensiyon değerleri düşük düzeyde gerçekleşirken; su itici maddelerle
muamele edilen okaliptus odununda istatistiksel anlamda önemli derecede yüksek retensiyon
oranları elde edilmiştir [4].
Polivinil-alkol, ağaç malzemenin borik asit ile emprenyesi sonrasında, ağaç malzemeden
yıkanması ve çürüklük mantarlarına karşı direnç arttırıcı etkiye sahip olduğu tesbit edilmiştir
[5].
Emprenye maddesi olarak kullanılan bor bileşikleri katı ve konsantre halde
taşınabilmekte ve en ucuz çözücü olan su ile kullanım yerinde hazırlanabilmektedir. Düşük
konsantrasyonlarda dahi zehirli etkiye sahip olduklarından böcek ve mantarlara karşı eşit
etkinlikte kimyasal madde formülleri kolayca hazırlanabilmektedir [6].
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Borlu bileşiklerle emprenye edilen ağaç malzeme çürüklük mantarları, böcekler ve
yangın karşı dayanımı için borlu bileşiklerin farklı tutunma oranlarına sahip olması gerekir. 2,5
kg/m3 civarında borik asit tutunması Tyromyces palustris ve Coriolus versicolor çürüklük
mantarlarına karsı etkili olurken, Coptotermes formasanus termitine karsı 42,2 kg/m3 borik asit
tutunması gerekmektedir [7].
Borlu bileşiklerin ağaç malzemeden yıkanmasını önlemek üzere borlu bilesikler poly-ol
maddesine ilave edilerek ağaç malzeme emprenye edildiğinde, oluşan bor/poly-ol kompleksi
sonucu borun ağaç malzemeden yıkanması önemli ölçüde azaltılabilmekte, fakat olusan
kompleks bileşik, ağaç malzemenin çürüklüğe karsı direncini borlu bileşiklerle emprenye
edilen deney örneklerine oranla azaltmaktadır [8].
Borik asit ile emprenye edilen sarıçam ve kestane odunlarında ikinci işlem olarak
uygulanan silika jel işlemi sadece borik asit ile emprenye dilen sarıçam ve kestane odunu
örneklerine göre tutunma miktarını olumlu yönde etkileyerek yıkanma direncini arttırmaktadır.
Tutunma miktarı kestane örneklerinde sarıçama göre daha yüksektir. Bunun sebebi kestane
odununun hücre çeperi miktarının sarıçam odununkine göre daha yüksek oluşu ve emprenye
maddesinin daha yüksek miktarda tutunma yüzeyi bulabilmesidir [9].
Bu çalışmada, ağaçişleri endüstrisinde sağlıklı ve ekonomik bir emprenye maddesi türü
olarak kullanılan ancak yıkanarak ağaç malzemeden kolayca ayrışabilmesi nedeniyle fazla
uygulama alanı bulamayan borlu bileşiklerin yıkanma direnci artırılarak performans özelliğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2.MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
2.1.1. Ağaç malzeme
Bu çalışmada ülkemiz orman ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Doğu kayını
(Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe (Quercus petraea Liebl.), ve sarıçam (Pinus sylvestris
Lipsky), odunları deney materyali olarak kullanılmıştır. Denemelerde kullanılan ahşap
malzemeler tamamen tesadüfî metotla Ankara’daki işletmelerden temin edilmiştir. Ağaç
malzemenin seçiminde kerestenin sağlıklı, düzgün lifli, ardaksız, budaksız, normal büyüme
göstermiş, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlılarına uğramamış olmalarına
özen gösterilmiştir.
2.1.2. Borlu bileşikler
2.1.2.1. Borik asit (H3BO3)
Borik asit, kolemanit cevherinden elde edilmektedir. Kolemanit, kalsinasyon fırınına
verilmeden önce çeneli ve çekiçli kırıcılarla kırılarak ufalanır. Kalsinasyon fırınında billur
suyun bir kısmı depolanır ve pinomatik konveyörle işletmeye sevk edilir. Reaktörler içinde
kolemanit, ana çözücü ve sülfürik asitle muamele edilir. Borik asidin özgül ağırlığı 1,435
gr/cm3, yığın yoğunluğu 0,701 gr/cm3, tane boyutu +1 mm %4 max. -0,06 mm %4 max. dır
[10].
2.1.2.2. Boraks (Na2B4O710H2O)
Boraks, tinkal cevherinden üretilmektedir. Tinkal konsantresi bir paletli besleyici ve
elevatörle reaktöre beslenir. Burada ana çözeltisi içinde sıcaklıkta çözünme işlemi tamamlanır.
Çözeltinin içerdiği kil, tinkerde floküle edici bir madde ile çöktürüldükten sonra berrak kısım
tekrar filtreden geçirilir ve kristallendirilmek üzere kristalizatöre gönderilir. Kristal boraks, ana
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çözeltisinden santrifüj edilerek ayrılır. Ana çözelti tekrar reaksiyona sokulmak üzere
depolanırken, rutubetli kristaller bir nakil bandına dökülerek kurutmaya sevk edilir. Boraks’ın
özgül ağırlığı 1,815 gr/cm3, yığın yoğunluğu 0,980 gr/cm3, tane boyutu +1 mm %6 max. dır
[10].
2.1.3. Kolofan reçinesi (C19H29COOH)
Kolofan, çam sakızının damıtılmasıyla oluşan, saydam, sarı renkli reçinedir. Canlı ağaç
gövdelerinde açılan yaralardan, ağacın dip kütük kısımlarının ekstraksiyonundan ve sülfat
yönteminin yan ürünü olan tall-oil'in fraksiyonlu damıtılmasıyla elde edilir. Suda çözünmez,
oda sıcaklığında katı, açık sarı-kahverengi arasında bir renktedir. Eter, alkol, klorlu hidrokarbon
ve hidrokarbonlarda çözünür. Kolofanın değerini belirlemede en önemli etken renktir. Renk
açık sarıdan koyu kahve rengine doğru harflerle değerlendirilir. Doğal olarak çam ağaçlarından
elde edilen reçine %80 kolofan, %20 terebentin yağı içerir. Kolofanın bileşimi ise %90 reçine
asitleri ile %10 nötral maddeler içerir [11].

Şekil 1. Kolofan reçinesinin endüstriyel kullanım formu

2.1.4. Distile su
İletkenlik değeri 0.055μS/cm (25oC) veya elektrik direnci 18,2 Megaohm-cm olarak hesaplanan
sudur. Suyun iyonik saflığı mikrosiemens/cm (μS/cm) biriminden elektriksel iletkenlik veya tersi olan
megaohm-cm biriminden elektriksel direnç şeklinde de ifade edilebilmektedir. Suda çözünmüş halde
bulunan tuzlar da artı ve eksi yüklü iyon oluşumuna yol açarak iletkenlik değerini artırmaktadır. Klorit
ve sodyum iyonları da bu nedenle benzer etkiye sahiptir. Ayrıca, bazı gazlar da, orneğin karbondioksit,
iyon oluşumunu pH kadar etkilemektedir. Saf su, kokusuz, tatsız, renksizdir; fakat havadaki
karbondioksit kalıntıları ile karbonik asit çözeltileri oluşturmaya başladığı andan itibaren tadı bozulur
ve tehlikeli bir hal alır. İcme suyu kaynak olarak alındığında revers osmozis, deiyonizasyon, damıtma
(distilasyon), iyon değişimi, filtreleme ve diğer uygun metodlar kullanılarak saf su üretilebilmektedir
[12].

2.2. Metod(Method)
Deney örnekleri, TS EN 212 standardı esaslarına göre Şekil.2de görüldüğü gibi ölçülendirilmiş
ve 20±20C sıcaklık ve %65±5 bağıl nem şartlarında ağırlığı değişmez hale gelinceye iklimlendirme
dolabında bekletilmiştir.

5
0 mm
1
2 5 mm

Şekil 2.5Deney
örneklerinin hazırlanması
mm
Emprenye maddesi olarak borlu bileşiklerden Boraks (Na2B4O710H2O), Borik
asitin (H3BO3) ağırlıkça %50:50 eşit karşışımları ile emprenye maddesinin retensiyon
performansını arttırmaya yönelik olarak Kolofan (C19H29COOH) tercih edilmiştir. %10 rutubet
değerindeki deney örnekleri 5 litre hacimli ve ilgili emprenye maddesi numarası ile kodlanmış
kapalı kaplarda 24 saat süre ile bekletilmiştir. Hazırlanan deney örnekleri kapların içerisine
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yerleştirilmiş ve hazırlanan empreye maddeleri ile doldurulmuştur. Kapakları sıkıca kapatılan
kaplar emprenye maddesinin tesirinin yükseltilmesi için her altı saatte bir olmak üzere
çalkalanmıştır. 24 saatlik sürenin sonunda kapaklı kaplar açılarak emprenye maddesi
boşaltılmış ve deney örnekleri 20±20C sıcaklık ve %65±5 bağıl nem şartlarında ağırlığı
değişmez hale gelinceye iklimlendirme dolabında bekletilmiştir.
Emprenye işlemi sonrası deney numunelerinin retensiyon performanslarının
belirlenmesinde aşağıdaki eşitlikten yararlanılmıştır.
G. C
R
 10 3 kg / m 3 , G = T2 – T1
(1)
V
Moes  Moeö
R(%) 
100
(2)
Moeö
Deney örneklerinin retensiyon miktarları yukardaki eşitliklere göre hesaplanmıştır.
Burada, T1; emprenye sonrası numune ağırlığı (g), T2; emprenye öncesi numune ağırlığı (g),
V; numune hacmi (cm3), C; çözelti konsantrasyonu (%), Moes; Emprenye sonrası numunenin
tam kuru ağırlığı (g), Moeö; emprenye öncesi numunenin tam kuru ağırlığı (g) dır.
2.2. Veri Analizi
Deney numunelerinden elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır.
Yıkanma deneyi kapsamıdan emprenye maddesi çeşidine göre birinci ve ikinci yıkanma
oranları ile retensiyon miktarları için çoklu varyans analizi (MANOVA) uygulanmıştır.
Bununla birlikte analiz sonucunda gruplar arasında farklılık çıkması durumunda grupların
homojenliğini test etmek amacıyla DUNCAN testleri kullanılmıştır.
3.BULGULAR
3.1. Hazırlanan emprenye maddesinin içeriği (The contents of prepared impregnant)
Deneysel çalışmada kullanılan emprenye maddesinin karışımı Tablo 1 de verilmiştir.
Emprenye

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emprenye maddesi içeriği
M
a Karışım Oranları
d
d
e BA+KOL%7
s BA+KOL%5
i BA+KOL%3
K BRX+KOL%7
o BRX+KOL%5
d BRX+KOL%3
u BA+BRX+KOL%7
BA+BRX+KOL%5
BA+BRX+KOL%3
BRX%3
BA%3
BA+BRX%3

Boraks
(Na2
B4O7.
10H2
O)
(%)
7
5
3
3,5
2,5
1,5
3
1,5

Borik Asit
(H3BO3)
(%)

Kolofan
(C19H29COOH)
(%)

Distile Su
H2O
(%)

Etil Alkol
(C2H6O)
(%)

7
5
3
3,5
2,5
1,5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
-

13
15
17
13
15
17
13
15
17
97
97
97

70
70
70
70
70
70
70
70
70
-

3
1,5

Tablo 1. Emprenye maddesinin içeriği

Farklı konsantrasyonlardaki borlu bileşik katkılarıyla ağaç malzeme içerisinde yıkanmaya karşı
gösterdiği davranışların incelenebilmesi için 12 farklı konsantrasyondaki emprenye maddesi ile
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çalışılmıştır. Karışımda borlu bileşiklerin tutunma kabiliyetlerinin iyileştirilmesi için doğal bir
reçine olan, boya endüstrisinde sıkça kullanılan kolofan maddesi eklenmiştir.
3.2. Emprenye maddesi Ph değeri
Laboratuvar ortamında üretilen emprenye sıvısı örneklerinin pH dereceleri ölçülerek Tablo 2
de gösterilmiştir. Tabloya göre üretilen emprenye maddeleri zayıf asidik özellik
sergilemektedir. Bunun nedeninin ise bileşiminde bulunan borlu bileşikler ve asidik özelliğe
sahip kolofan maddesinin olduğu değerlendirilmektedir.

Tablo 2. Emprenye maddelerinin pH değerleri
Emprenye maddesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ölçüm Voltajı
(mV)
147,1
162,7
153,1
22,4
27,5
33
62,4
57,8
53,3
39,3
39,1
38,4

Ölçüm Sıcaklığı (0C)

pH Derecesi

11,6
11,5
12
11,8
12
12,9
11,7
11,6
12,2
10,9
11
11

4,65
4,71
4,82
7,22
7,1
7
6,42
6,53
6,64
9,72
6,76
7,75

3.3. Kolofan ve borlu bileşiklerin retensiyon performansı
Laboratuvar ortamında üretilen 12 farklı bileşenli BORFIX adlı emprenye karşımının
ağaç türlerine göre retensiyon miktarları ve retensiyon oranları Tablo3 de verilmiştir. Buna göre
en yüksek retensiyon oranları %7 lik Borik asit + Boraks konsantrasyonuna sahip 7 numaralı
emprenye maddesinde gözlemlenirken, ağaç türüne göre en yüksek retensiyon oranı Sarıçam
da elde edilmiştir. Bununla birlikte retensiyon miktarları incelendiğinde ise tersi bir durum
sözkonusudur. En yüksek retensiyon miktarı ağaç türüne göre Doğu Kayınında elde edilmiştir.
Bunun nedeni Doğu Kayını odununun Sarıçam ve Sapsız Meşe’ye göre daha yüksek yoğunluğa
ve dolayısıyla daha çok hücre çeperi miktarına sahip olması, böylece daha fazla emprenye
sıvısının fiksasyonunun sağlanabilmesi olarak yorumlanabilir. Emprenye maddesine göre ise
en yüksek tutunma miktarı, yine her üç ağaç türünde 7 kodlu emprenye maddesinde
gözlemlenmiştir. Tablo 3’de Sarıçam, Tablo 4’de Sapsız Meşe ve Tablo5’de Doğu kayını
numunelerinin retensiyon miktarlarına ilişkin istatistiki veriler ve Tablo6da her üç ağaç türüne
ait retensiyon oranları görülmektedir.
Tablo 3. Sarıçam odununda ortalama retensiyon miktarı değerleri
Emp. Mad.
No.

1

E.S.*Ortalama
R.
M.
(kg
/m3
)
40,218
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25,018
20,475
44,107
30,284
22,104
49,430
28,024
25,091
17,236
17,760
20,291

17,178
14,376
32,359
21,498
16,543
36,315
19,113
17,610
6,381
5,920
6,870

12,364
9,508
25,881
19,074
14,933
31,743
17,998
16,213
5,377
3,976
4,752

*: Emprenye Sonrası **: Yıkanma Sonrası *** Retensiyon Miktarı

Tablo 4. Sapsız Meşe Odununda yıkanma İşlemleri sonrası ölçüm değerleri
Emp. Mad.
E.S.* Ortalama R.M. 1. Y.S.**R.M.
2. Y.S.R.M.***
No.
(kg/m3) (kg/m3)
(kg/m3)
1
25,832
14,667
8,907
2
19,592
11,627
5,653
3
16,766
11,147
4,533
4
33,042
21,760
14,187
5
27,103
17,173
13,387
6
18,991
14,080
10,880
7
47,869
32,587
26,133
8
20,349
13,920
11,413
9
16,383
11,893
9,227
10
17,081
6,720
4,533
11
20,368
6,773
3,467
12
21,319
7,947
4,160
*: Emprenye Sonrası **: Yıkanma Sonrası *** Retensiyon Miktarı

Tablo 5. Doğu kayını odununda ortalama retensiyon miktarı değerleri
Emp. Mad.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

E.S.* Ortalama R.M.
(kg/m3)
46,146
28,067
25,867
54,114
35,864
29,774
54,783
34,918
30,080
22,143
23,748
24,819

1. Y.S.**R.M.
(kg/m3)
30,933
19,413
18,400
38,187
26,400
22,987
37,493
25,067
20,693
9,333
9,493
10,720

2. Y.S.R.M.***
(kg/m3)
22,987
13,867
12,693
30,827
23,307
21,013
33,493
23,360
18,667
7,787
6,720
8,000

*:Emprenye Sonrası **:Yıkanma Sonrası *** Retensiyon Miktarı

Retensiyon miktarları ve retensiyon oranları aynı ağaç türü ve aynı emprenye maddesine
göre doğru orantı göstermeyebilmektedir. Bunun nedeni numunelerinin her birinin farklı
yoğunluklara sahip olması ve bu durumun retensiyon oranlarını doğrudan etkileyebilmesi
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olarak değerlendirilmektedir. Her üç ağaç türüne göre emprenye maddelerinin retensiyon
miktarları Şekil 3 de, retensiyon oranları ise Şekil 4 de gösterilmektedir.
Sarıçam

Sapsız Meşe

Doğu Kayını

60
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40
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Şekil 3. Yıkanma numuneleri retensiyon miktarları

Sarıçam
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Doğu Kayını
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Şekil 4. Yıkanma numuneleri retensiyon oranları
Sarıçam numunelerinde emprenye sonrası borlu bileşiklerin dağılımını görmek amacıyla alınan SEM
görüntüsü Şekil5’deki gibidir.

Şekil 5. Sarıçam numunesi SEM görüntüsü (100 µm)
SEM görüntüsünden elde edilen verileri ışığında elde edilen element haritası Şekil 6’da verilmektedir.
Buna göre borlu bileşiklerin Şekil üzerindeki dağılımı görülmektedir.
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Şekil6. Sarıçam numunesi SEM görüntüsü element haritası

Alınan SEM görüntüsünün elemen analizi yapıldığında iki kez yıkama işlemine tabii tutulan
Sarıçam deney örneğinde borlu bileşiklerin retensiyonunun sağlandığı göze çarpmaktadır.
Nitekim yapılan element analizinde %24,695 lik bor bileşiği oranına rastlanılmıştır.
Sapsız Meşe numunelerinde emprenye sonrası borlu bileşiklerin dağılımını görmek amacıyla
alınan SEM görüntüsü Şekil7’deki gibidir.

Şekil7. Sapsız meşe numunesi SEM görüntüsü (50 µm)
Sapsız Meşe numunesinin SEM görüntüsünden elde edilen element haritası Şekil 8’deki gibidir.

Şekil8. Sapsız meşe numunesi SEM görüntüsü element haritası

İki yıkama işlemi ardından analize tabii tutulan Sapsız Meşe deney numunesinden elde edilen
SEM görüntüsü bünyesinde %13,49’lik oranda borlu bileşiğe rastlanmıştır. Bu durum yıkama
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işlemlerine rağmen geliştirilen emprenye maddesi ile borlu bileşiklerin ağaç malzemedeki
retensiyon miktarının önemli bir miktarda yükseltildiği anlamına gelmektedir.
Doğu Kayını numunelerinde emprenye sonrası borlu bileşiklerin dağılımını görmek amacıyla
alınan SEM görüntüsü Şekil 9’daki gibidir.

Şekil9. Doğu kayını numunesi SEM görüntüsü (50 µm)
Doğu Kayını numunesinin SEM görüntüsünden elde edilen element haritası Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil10. Doğu Kayını numunesi SEM görüntüsü element haritası

Elde edilen SEM görünütüsü kapsamında element analizi incelendiğinde, alınan görüntüde
%22,06 oranında borlu bileşik tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle iki yıkama işleminin
ardından Doğu Kayını numunelerinde borun önemli miktarda fiksasyonunun sağlandığı
söylenebilir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Ülkemizde orman endüstrisinde sıkça kullanılan emprenye maddeleri ekonomi, sağlık ve çevre
boyutlarıyla incelendiğinde ağaç malzemelerin kullanım alanları ve miktarına göre önemli
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yerli, teknolojik, sağlıklı ve güvenilir emprenye maddelerine olan
ihtiyaç bu çalışmanın ana fikrini oluşturmuştur. Bu kapsamda dünya rezervlerinin yaklaşık
%70’ine sahip olan ülkemiz, yerli ve emprenyede etkili bir element olan borlu bileşiklerin her
alanda olduğu gibi emprenye alannda da yoğun kullanımına odaklanmaktadır.
Granül yapıya sahip olan boraks ve borik asitin yıkanmaya karşı direncinin
arttırılmasında yardımcı materyal olarak kullanılan toz haline getirilmiş kolofan maddesinin
ağaç malzemenin hücre boşluklarına etkili bir şekilde nüfuz edebilmesi için istenilen viskozite
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seviyesine ulaştırılması önem arz etmektedir. Bu noktada çözücü olarak kullanılan Etil Alkol
ve Distile suyun belli oranlardaki konsantrasyonlarda istenilen viskozite seviyesine ulaşabilme
noktasında önemli rolü bulunmaktadır.
Ülkemizde yoğun olarak kullanılan endüstriyel ağaç tiplerinden olan sarıçam, sapsız
meşe ve Doğu kayını odunlarının, ağaç malzemeye kolay nüfuz edebilecek viskozite seviyesine
getirilen emprenye maddeleri ile ASTM D1413–76 şartlarında muamelesi sonucunda elde
edilen değerler Tablo 7. de verilmiştir.
Tablo 7. Ağaç türüne göre ortalama retensiyon miktarları ve oranları
Emprenye
Mad
desi
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

Sarıçam
R (ort)
kg/m3
40,213
25,013
20,480
44,107
30,293
22,080
49,440
28,000
25,067
17,227
17,760
20,267

R (% ort)
7,700
4,749
3,945
8,471
5,678
4,406
9,360
5,435
4,408
3,374
3,369
4,007

Sapsız Meşe
R (ort)
kg/m3
25,813
19,573
16,747
33,067
27,093
18,987
47,893
20,373
16,373
17,067
20,373
21,333

Doğu Kayını
R (% ort)
4,048
3,041
2,570
5,219
4,220
2,787
7,439
3,029
2,504
2,574
3,092
3,170

R (ort)
kg/m3
46,133
28,053
25,867
54,133
35,840
29,760
54,773
34,933
30,080
22,133
23,733
24,800

R (% ort)
7,666
4,567
4,246
8,691
5,694
4,826
9,000
5,635
4,778
3,521
4,009
3,937

de edilen veriler incelendiğinde Sarıçam numunelerinin tutunma miktarlarında %243,
Sapsız Meşe numunelerinin tutunma miktarlarında %224 ve Doğu Kayını numunelerinin
tutunma miktarlarında %220 yükseliş görülmektedir. Bununla birlikte tutunma oranları
incelendiğinde ise elde edilen verileri destekler nitelikte sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu
doğrultuda Sarıçamda %233, Sapsız Meşede %234 ve Doğu Kayını numunelerinde ise %228
lik retensiyon oranı artışı elde edilmiştir. Nitekim, Örs v ark. tarafından yapılan çalışmada
Sarıçam odununun, %5,5 konsantrasyonlu borik asit-boraks karışımı ve vakum-basınç
yöntemiyle emprenyesinde 61,89 kg/m3 lük retensiyon miktarına ulaşılmıştır [13].
Yalınkılıç vd. göre; 2,5 kg/m3 lük borik asit tutunması çürüklük mantarlarına karşı etkili
olmaktadır. Çalışmada elde edilen retensiyon değerleri incelendiğinde emprenye işlemi sonrası,
yıkanma olmaksızın, odunu degrage eden mantarlara karşı yeterli miktarda borlu bileşik
retensiyonunun sağlandığı söylenebilir [7].
Retensiyon miktar ve oranlarının oluşmasında emprenye maddelerinin konsantrasyonları
da etkili olmuştur. Özellikle borlu bileşik konsantrasyonunun yüksek olduğu bileşiklerde
emprenye işlemi sonrasında numuneler üzerinde tortu gözlemlenmiş, bu tortu numunelerin
retensiyon miktar ve oranlarını etkilemiştir. Bununla birlikte emprenye yönetminin de
retensiyon oran ve miktarları üzerinden doğrudan etkisi bulunmaktadır.
Ağaç malzemenin emprenyesinde retensiyon miktarı ve yıkanma performansı gözönüne
alındığında, geliştirilen emprenye maddesinin çeşitli konsantrasyonlarda Sarıçam, Sapsız Meşe
ve Doğu Kayını odunlarında kullanımı verimli, yerli, güvenli ve ekonomik bir yöntem olarak
görülmektedir. Bununla birlikte Retensiyon, yıkanma ve yanma performanslarının
yükseltilmesinde emprenye yöntemi önemli bir etken olarak göze çarpmaktadır. Konu ile ilgili
olarak Uysal, daldırma yöntemi ile yapılan emprenye işleminin basınç uygulayan metodlara
göre daha az dayanıklı olduğunu bildirmiştir [14].
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Çalışmada geliştirilen emprenye maddesinin içerdiği doğal ve doğada kolay çözünebilen,
insan sağlığı açısından zararsız bileşenler nedeniyle uygun kullanım alanları için elverişli bir
emprenye maddesi olduğu değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında uygun kullanım
alanları için geliştirilen emprenye maddesi geniş bir uygulama alanı bulabilir. Nitekim, borlu
bileşiklerin insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda Türkez, borik asit ve boraksın insan kanı
üzerinde herhangi bir zararının tespit edilmediğini bildirmiştir [15].
Gazi Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen emprenye maddesinin ağaç malzemeyi
koruma performansının birçok açıdan incelenmeye açık olduğu ve konu üzerinde daha çok
çalışmaya ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir.
TEŞEKKÜR
07/2012-40 numaralı projeye vermiş oldukları destekten dolayı Gazi Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne teşekkür ederiz.
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ABSTRACT
This study has been performed to determine the effects of impregnation with Tanalith-E
on the MOE in Bending of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky), European oak (Quercus
petraea Liebl.), Black walnut (Junglans nigra Lipsky), Lombardy poplar (Populus nigra
Lipsky), Ash (Fraxinus exelsior Lipsky) and Scots pine (Pinus sylvestris Lipsky) woods. For
this aim, the wood samples were prepared according to TS 345 and impregnated with TanalithE by the method of the vacuum according to ASTM D 1413 and producers’ definition. After
the impregnation process, the densities, the modulus of elasticity (MOE) in bending was
measured according to TS 2472, TS 2478. Consequently, un-impregnated samples according to
impregnated wood materials, the MOE values to 7.15% in oak and ash, at a rate of 6.58% in
the higher were found. The highest values of the MOE in bending were obtained in beech and
ash woods impregnated with Tanalith-E, whereas the lowest values were obtained in the poplar
wood. Accordingly, where the use of modules in place was MOE in bending is important, beech
impregnated with Tanalith-E and ash woods may be preferred.
Keywords: MOE, Tanalith E, Impregnation, Solid wood
1.

INTRODUCTION

Preserving wood materials from environmental effects and providing long usage periods
are economically important. If the wood materials are used without processing by preservative
chemicals (with regard to the area of usage), fungal stains, insect infestation, humidity, fire etc.
damage the wood. As a result of these damages, the woods require to be repaired, maintained
or replaced before its economic life ends [1]. For this reason, in most places the wood materials
should be impregnated with some chemicals. In the case of wood is not impregnated but only
painted and varnished instead, the prevention on the surfaces is limited to a maximum of two
years [2].
It is reported that, in mines, as a result of the impregnation of the beech and spruce wood
with water-soluble salts, the bending, tensile and impact strength decreased a little whereas
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compression strength increased [3]. In another research concerning the impregnation of pine,
spruce, fir, beech and poplar woods with Antrasen, it was found that, the compression strength
increased by 6–40% and bending strength increased by 10–22% [4].
In the impregnation of pine and beech wood with UA salts and tar oil, the tar oil increased
compression strength by 10% and UA salts increased with a small rate. On the other hand, the
tar oil increased the bending strength whereas the UA salts diminished the bending strength [5].
Among the materials used for the impregnation of pine; sodium pentaclorfenet, copper
sulphate and sodium fluoride increased the compression strength, respectively by 95%, 25%
and 3% whereas zinc chloride decreased the compression strength by 9%. Sodium
pentaclorfenet also increased the bending strength [6].
It was assessed that, salty impregnation materials increased the compression strength by
4.6–9.6%, whereas decreased the bending strength by 2.9–16% [7]. In another study, chromate
copper arsenate (CCA) and arsenate copper arsenate (ACA) salts did not cause any significant
impact on modulus of elasticity in bending [8].
Impregnation of alder (Alnus glutinosa L.) with vinylmonomers increased the
compression strength [9]. In another study, impregnation of Scotch pine and Oriental spruce
with zinc clor and sulphate did not cause to a decrease in the compression strength [10].
In the interaction of wood material and impregnation period, the highest compression
strength values were found in the samples impregnated with long-term dipping method whereas
the lowest in the samples impregnated with shortterm dipping method. The compression
strength in long-term dipping increased 11.4% in beech, 15.2% in oak, 21.6% in pine, 16.5%
in spruce, 11.9% in fir and 12.3% in poplar. The amount of impregnation material penetrated
into the wood cause to increase in compression strength [11].
In this study, Oriental beech, European oak, Black walnut, Lombardy poplar, Ash and
Scots pine woods commonly being used in furniture manufacturing and massive constructions
were examined with respect to the effects of impregnation with Tanalith-E on the MOE in
bending.
2.

Materials and Methods

2.1. Materials
2.1.1. Wood materials
The Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky), European oak (Quercus petraea Liebl.),
Black walnut (Junglans nigra Lipsky), Lombardy poplar (Populus nigra Lipsky), Ash
(Fraxinus exelsior Lipsky) and Scots pine (Pinus sylvestris Lipsky) woods to be used as test
sample was chosen randomly from the timber merchants in Ankara. Special emphasis is given
for the selection of wood materials. Accordingly, non-deficient, proper, knotless, normally
grown (without zone line, without reaction wood, without decay and insect mushroom
damages) wood materials were selected.

2.1.2. Impregnation material
Tanalith-E, used as an impregnation material in this study was supplied from Hemel
(Hemel-Hickson Timber Products Ldt.), Istanbul. Tanalith-E is not contain chromium or
arsenic, non- flammable, fluent, water-based, completely, soluble in water, non-corrosive
material with a pH value of 7 and a density of 1.04 g.cm-3. It is available as a ready-made
solution. Tanalith-E wood preservative contains a copper compound and azole biocides.
Storage in a frost free environment is recommended. It has excellent weathering properties and
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gives long term protection against fungal and insect attack both in and out of ground contact.
The fixation of Tanalith-E is less temperature dependent than Chromium based products.
Copper fixation occurs more rapidly particularly at lower temperatures. After impregnation the
treated material should be stored on a designated drip dry area. It should be protected from
rainfall and direct sunlight, especially for high retention end uses, until dry before despatch.
This is usually 48 hours [12].

2.2. Methods
2.2.1. Determination of density
The densities of wood materials, used for the preparation of test samples were determined
according to TS 2472 [13]. For determining the air-dry density, the test samples with a
dimension of 20x30x30 mm were kept under the conditions of 202 0C temperature and 653
% relative humidity until they reached to a stable weight. The weights were measured with an
analytic scale of ±0.01g sensitivity. Afterwards, the dimensions were measured with a digital
compass of ±0.01mm sensitivity. The air-dried densities (12) of the samples were calculated
by the formula;
W
[1]
 12  12 g.cm-3
V12
Where W12 is the air-dry weight (g) and V12 is the air-dry volume (cm3).
The samples were kept at a temperature of 1032 0C in the drying oven until they reached
to a stable weight for the assessment of oven-dry density. Afterwards, oven-dry samples were
cooled in the desiccator containing phosphorus pentoxide (P2 O5). Then, they were weighted on
a scale of ±0.01g sensitivity and their dimensions were measured with a digital compass of 
0.01mm sensitivity. The volumes of the samples were determined by stereo metric method and
the densities (o) were calculated by the formula;
Wo
o 
g.cm-3
[2]
Vo
Where Wo is the oven-dry weight (g) and Vo is the oven-dry volume (cm3).
2.2.2. Determination of humidity
The humidity of test samples before and after the impregnation process was determined
according to TS 2471 [14]. Thus, the samples with a dimension of 20x20x20 mm were weighed
and then oven-dried at 1032 0C till they reach to a constant weight. Then, the samples were
cooled in desiccator containing phosphorus pentoxide (P2O5) and weighed with an analytic
scale of 0.01 g sensitivity. The humidity of the samples (r) was calculated by the formula;
Mr  Mo
r
x 100
[3]
Mo
Where Mr is the initial weight (g) and Mo is the oven-dry weight (g).
2.2.3. Preparation of the test samples
The rough drafts for the preparation test and control samples were cut from the sapwood
parts of massive woods and conditioned at a temperature of 202 0C and 653  relative
humidity for three months until reaching an equilibrium in humidity distribution.
The samples for the MOE in Bending test, with a dimension of 20x20x360 mm were cut
from the drafts having an average humidity of 12 % according to TS 2478 [15]. The densities
and humidity values of all test samples were measured before the impregnation process.
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The test samples were impregnated according to ASTM D-1413 [16], TS 344 [17] and
TS 345 [18]. The samples were dipped in the impregnation pool immersing 1 cm below the
upper surface for 10 minutes in short-term dipping, 2 hours for medium-term dipping and 5
days for long-term dipping. The specifications of the impregnation solution were determined
before and after the process.
The processes were carried out at 202 0C temperature. Retention of impregnation
material (R) was calculated by the formula;
G. C 3
G = T2-T1
[4]
R
10 kg.m-3
V
Where G is the amount of impregnation solution absorbed by the sample (g), T2 is the
sample weight after the impregnation (g), T1 is the sample weight before the impregnation (g),
C is the concentration (%) of the impregnation solution and V is the volume of the samples
(cm3).
Impregnated test samples were kept under a temperature of 202 0C and 653 % relative
humidity until they reach to a stable weight.
2.2.4. Modules of elasticity (MOE) in bending
Perpendicular to the fiber and glue line () modulus of elasticity in bending tests was
carried out with the Universal Testing Equipment shown in Figure 1, according to TS 2478.

Figure 1. Test equipment for MOE (dimensions in mm)
The capacity of the Universal Testing Equipment was 100 N. Deformations on the test
samples were measured in the middle of the specimen within a zone of five times the width of
the sample by comparator. The deformations by incrementally increasing the forces were
assessed with a sensitivity of 0.01 mm. In the elastic deformation zone, modulus of elasticity
was calculated by the following formula 5:
F .L3
MOE 
[5]
4.b.h 3 .f
where ∆F is the difference between the arithmetic average of the upper and lower limits
of applied force in the elastic deformation zone, ∆f is the net elastic deflection, difference
between the measured elastic deflection in the upper and lower loading limits, L is the span, b
is the cross sectional width of test sample, h is the cross sectional thickness of the test sample.
2.3. Data Analysis
The results were analyzed statistically by computer software, SPSS 22 for Windows. A
total of 24 treatment groups were obtained with 4 different kinds of tests and one control sample.
Ten replications were made in each test group. Thus, a total of 200 samples (5x4x10) were
prepared. The effects of impregnation with Tanalith-E on the densities, MOE in bending of the
solid woods were analyzed by ANOVA (Analysis of Variance). Duncan Test was also applied
where appropriate.
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3. Results and Discussion
3.1. Density Values
Statistical values of weather dried density averages that are used in the experiments
samples have been shown in Table 1.

Table 1. Statistical values of weather dried density averages
Wood Materials
Statistical values

Oa

Beech
X (g.cm)
Ss (g.cm-3)
v (s²)
3

min (g.cm-3)

k

Walnut

0.692
0.01961
0.00042

0.665
0.02368
0.00062

0.625
0.04479
0.00223

0.648

0.624

0.564

0.715
10

0.695
10

0.698
10

-3

max (g.cm )
N

Poplar
0.44
1
0.021118
0.000495
0.40
7
0.47
2
10

As

Pin

h

e

0.714
0.012
0.00016

0.573
0.01305
0.00019

0.696

0.552

0.734
10

0,595
10

X: Arithmetic mean, v: Variance, Ss: Standard deviation, N: Number of samples
Weather dried density values of massive wood materials in literature; Ash (0.690 g.cm-3), Oriental
beech (0.660 g.cm-3) sessile oak (0.650 g.cm-3), Black Walnut (0.680 g/cm3), Yellow Pine (0.520 g.cm3
), Black Poplar (0.502 g.cm-3) [19]. These values have shown parallelism with weather dried density
values of experimented wood materials.

3.2. Retention Amount
Statistical values pertaining to averages of retention amount of experimented samples have been
given in Table 2.
Table 2. Statistical values belong to averages of retention amount
Statistical
values
X (kg.m-3)
Ss (kg.m-3)
v (s²)
min (kg.m-3)
max (kg.m-3)
N

Beech
138.357

Oak
85.617

5.46626

4.27868

33.2000
129.481
146.321
1
0

20.3412
76.348
93.024
1
0

Wood Materials
Poplar
Ash
76.149
94.929
8.96201
2.03932
8
3.1171408
89.2419
4.62095
7
10.796185
79.035
66.356
90.032
86.356
91.662
99.032
1
10
10
0
Walnut
81.086

Pine
70.391
4.55572
23.0607
62.348
78.356
10

Table 3. Result of the retention amount variance analysis (ANOVA)
Variance
source
Inter Group
In-Group
TOTAL

Squares
sum
30306
1631.351
31937.58

Degree of
exemption
5
54
59
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*P< 0.05

According to F test which has been done to determine retention amount of wood
materials; retention amounts have been differed from as per wood materials in statistical
context. (F(5;54)=200.636, P<0.05). According to DUNCAN test results that are related to this
(Table 4); highest retention amount has been obtained from oriental beech, then Ash, Oak,
Black Walnut, Black Poplar, and Yellow Pine follow up, respectively. Mathematical difference
between Oak and Black Tree has not been found relevant in statistical context.
Table 4. Retention amount related DUNCAN test result
Groups

N

Yellow Pine
10
Poplar
10
Walnut
10
Oak
10
Ash
10
Beech
10
SIGNIFICANT

For sub-groups α = 0,05
2
3
4

1
70.391

5

76.149
81.086
85.617
94.929
1.000

1.000

10.071

138.357
1.000

1.000

According to wood materials, the highest retention amount has been obtained from
Oriental Beech with 138.357 kg.m-3 and then Ash 94.929 kg.m-3, Oak 85.617 kg.m-3, Black
Walnut 81.086 kg.m-3, Black Poplar 76.149 kg.m-3 and Pine 70.391 kg.m-3 have followed up it,
respectively. The main reason of the highest level of retention amount in Oriental Beech may
stem from high permeability ratio. In fact in literature, retention amounts of wood materials
which were impregnated by dipping method with Imersol-Aqua; on oriental beech 274.728
kg.m-3 gained, and then on oak 44.936 kg.m-3, on yellow pine 68.538 kg.m-3, on Uludağ fir
79.180 kg.m-3, on spruce 92.225 kg.m-3 and on Black Poplar 75.405 kg.m-3 followed up,
respectively [18]. These values have showed parallelism with retention amount of experimented
wood materials, however the main reason of the high retention amount on oriental beech has
been indicated as permeability.
3.3. MOE in Bending
Statistical values of the MOE of impregnated massive wood materials and control samples have
been given in table 5.
Table 5. Statistical values of the MOE in bending
Statistical
values

Impregnated massive wood materials
Walnut
Poplar
Ash

Beech
-2

X (N.mm )
-2

Ss (N.mm )
v (s²)
-2

min (N.mm )
max (N.mm-2)
N

X (N.mm-2)
Ss (N.mm-2)

11629.46
805.611
721121.8
9993.25
12670.84
10

12215.95
787.6839

Oak
10055.8
3
10603.51
8319.13
462.953
620.296
241.644
238139.
5
427519.41 64880.30
9444.15
9834.64
7978.37
11058.6
5
11442.22
8801.24
1
10
10
0
Un-impregnated Control samples
10775.0
2
11017.81
8694.85
891.274
9
881.6488
481.2566
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12093.65
786.158

9654.72
534.372

686717.52
10600.09

317282.35
8760.98

13345.91

10384.78

10

10

12889.57

9701.65

517.8302

545.4603
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882634.
5
9065.33
12065.2
5
1
0

689384.4
10458.43
13069.44
10

863671.80
9961.36

257342.1
8041.39

297942.36
11743.35

330585.52
8564.03

12661.27

9439.62

13659.15

10560.32

10

10

10

10

According to F Test which has been done for determination the MOE in bending of
impregnated massive wood materials (Table 6); MOE values indicates significant differences
according to type of wood material in statistical context. (F(5;54)=200.990, P<0.05). According
to Duncan test results which is related to this; the highest MOE value has been obtained from
Ash and Beech wood and then on Oak, Walnut, Pine and Poplar followed up, respectively (Table
7).
Table 6. MOE variance analysis results
Variance
Source
Inter Group
In-Group
TOTA
L

Squares sum
9.4E+07
2.2E+08
1.2E+08

Degree of
exemption
5
54
59

Averages of
Squares
1.9E+07
409276.8

F value

Sig.

46.057*

0.000

*P< 0.05

Table 7. MOE in bending DUNCAN test’s results
GRUPLAR

N

Poplar

10

Scots Pine

10

Walnut

10

Oak

10

Beech

10

Ash
10
SIGNIFICANT

For sub-groups α = 0,05
2
3

1
8319.131

4

9654.725
10055.830

10055.830
10603.510
11629.470

1.000

1.000

0.098

12093.680
0.085

According to T test which has been done to figure out MOE of Impregnated massive
wood material and un-impregnated control samples (Table 8); The difference in modulus of
elasticity was significant with a 0.05 error margin, which is greater in ash and oak control
samples. In the pine, walnut, poplar and beech wood, the mathematical differences in modulus
of elasticity values were not statistically significant.
Table 8. MOE in bending T test results
Wood
Species
Scots Pine (E)
Scots Pine (K)
Walnut (E)
Walnut (K)
Ash (E)
Ash (K)
Poplar (E)
Poplar (K)
Beech (E)

N

X

10
10
10
10
10
10
10
10
10

9654.72
9701.65
10603.51
11017.82
12093.66
12889.57
8319.13
8694.85
11629.47
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Ss
563.2782
574.9657
653.8497
929.3394
828.6842
545.8410
254.7161
207.2890
849.1890

SD

SIG. (T)*
18

0.856NS

18

0.266NS

18

0.022

18

0.056NS

18

0.136NS
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12215.95
10055.83
10775.03

830.2918
447.9954
939.4863

18

0.050

*P<0.05, N: Number of samples X: Average, E: impregnated sample, K: Unimpregnated control
sample, Ss: Standard deviation, SD: Degree of exemption, NS (No significant)

Figure 2. Test Samples for MOE
Resim 4.2. Eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülü deneyi yapılmış ağaç
4. CONCLUSION malzeme örnekleri

Air-dried density values of wood materials were devised for beech as 0.692 g.cm-3, for
Oak 0.665 g.cm-3, for Walnut 0.625 g.cm-3, Poplar 0.441 g.cm-3, for Ash 0.714 g.cm-3 and Pine
0.573 g.cm-3. According to F test which was carried out for air-dired density values of wood
materials; air-dried density values have showed significant difference in statistical meaning in
accordance with wood species (F (5;54)=146.396, P<0.05). According to DUNCAN test results
which was made related to this; highest air-dried density values have been obtained from Ash
and Beech’s woods, afterward, Oak, Black Walnut, Pine and Poplar followed up, respectively.
The mathematical diversities between Ash and Beech were not significant in statistical
meaning. The values obtained indicate parallelism with literature [1].
The highest retention amounts in accordance with wood species were obtained from
Oriental Beech as 138.357 kg.m-3, afterward, in Ash 94.929 kg.m-3, in Oak 85.617 kg.m-3, in
Black Walnut 81.086 kg.m-3, in Black Poplar 76.149 kg.m-3 and in Yellow Pine 70.391 kg.m-3
followed up, respectively. The main reason for highest retention amount in beech may be the
high level permeability of this kind of wood [18].
MOE has been obtained highest on beech wood according to wood species and then Ash,
Oak, Walnut, Pine, Poplar followed up, respectively (Figure 2).
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8694,85
8319,13

Kayın

Oak

Impregnated (Tanalith-E)

Walnut

Poplar

Ash

Pine

Unimpregnated (Control Samples)

Figure 2. MOE in bending values graphic
The elastic modulus values of the impregnated wood materials were compared with the
control samples; 7.15% in oak wood and 6.58% in ash. This may be due to Tanalith-E
impregnating material weakening the cohesive strength between the oak and ash wood fibers.
Mathematical differences in beech, walnut, poplar and pine woods were statistically
insignificant. It can be said that impregnated wood does not adversely affect the values of
modulus of elasticity of oak and ash woods in other beech, walnut, poplar and pine woods which
negatively affect the values of modulus of elasticity.
MOE values control samples which were not impregnated have not been found significant
according to impregnated with Tanalith-E wood materials (except oak and ash) (Table 9).
Table 9. MOE in bending differences of Impregnated and un-impregnated wood materials
WOOD MATERIALS
Impregnated (N.mm-2)

Beech

Oak

Walnut

Poplar

Ash

Pine

112.26

103.70

107.50

79.61

116.23

91.52

Difference ratio (%)
Un-impregnated (N.mm-2)

6.83
119.96

2.62*
106.42

2.90*
110.62

4.08*
82.86

5.12
122.18

5.93
96.95

*

NS (No significant) : Difference is no significant according to T test

Modulus of elasticity in bending of unimpregnated control samples, according to the
impregnated wood material; 7.15% in oak wood and 6.58% in ash. The mathematical
differences in beech, walnut, poplar and pine were statistically insignificant (Table 9). This may
be due to Tanalith-E impregnating material weakening the cohesive strength between the oak
and ash wood fibers.
As a result, modulus of elasticity modulus values of Tanalith-E impregnated wood
materials were obtained in beech and ash, and lowest values in aspen wood. Accordingly, in
applications where the modulus of elasticity is important, it may be advantageous to prefer
beech and ash woods impregnated with Tanalith-E.
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ÖZET
Sert iklimsel koşullara bağlı olarak kar ve çığ olaylarının sık görüldüğü yerlerde, ulaşımı
rahatlatarak güvenli bir ulaşım ağının oluşturulması amacıyla kar ve çığ tünelleri
tasarlanabilmektedir. Kar tünelleri, düz ulaşım güzergâhlarında, özellikle çok yoğun kar
yağışına maruz bölgelerdeki karayolu ve demiryolu hatları üzerine yapılabilmektedir. Yüksek
dağ yamaçlarında, özellikle çığ olaylarının çok sık görüldüğü ulaşım güzergâhlarında ise çığ
tünelleri tasarlanabilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde mevcut bazı kar ve çığ tünellerinin
incelemesi yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, Bitlis ilinde mevcut kar ve çığ tünelleriyle ilgili
bilgiler verilmiştir. Çalışma sonucunda, kar ve çığ tünelleriyle ilgili öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Karayolu, Demiryolu, Kar tüneli, Çığ tüneli, Bitlis kar ve çığ tüneli

Snow and Avalanche Tunnels in Bitlis
ABSTRACT
Snow and avalanche tunnels can be designed to relieve transportation and create a safe
transportation network in areas where snow and avalanche occur frequently due to severe
climatic conditions. Snow tunnels can be made on straight transport routes, especially on
highway and railway tracks in areas exposed to very heavy snowfall. Avalanche tunnels can be
designed on high mountain slopes, especially on transport routes where avalanche events are
frequent. In this study, some snow and avalanche tunnels were examined in our country. Also,
in the study, some of the existing snow and avalanche in Bitlis were given. As a result of the
study, suggestions about snow and avalanche tunnels were presented.
Keywords: Highway, railway, Snow tunnel, Avalanche tunnel, Bitlis snow and
avalanche tunnel
*
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Tünel inşası, insanlığın inşaat mühendisliği alanındaki ilk uygulamalardan birisidir. Eski
mısırlıların mezar yapım inşasından sulama tünel inşasına kadar çeşitli kazı işlemleri yaptığı
bilinmektedir. Mısırlılar aynı zamanda bakır cevheri çıkarıp işleme amacıyla madencilikle
uğraşmış ve bu işlemler için derin tüneller kazmışlardır. Günümüzde tüneller genellikle
karayolu ve demiryolu ulaşımı için kullanılmaktadır.
Türkiye’deki karayolu tünellerinin yapımına 1950’li yıllarda başlanmıştır. İlk yapılan
tüneller mesafeyi kısaltıp ulaşımı kolaylaştırmak için değil daha çok doğal afetlerden (çığ,
heyelan ve benzeri) korunma amaçlı inşa edilmiştir [1].
Sert iklimsel koşullara bağlı olarak kar ve çığ olaylarının sık görüldüğü yerlerde, ulaşımı
rahatlatarak güvenli bir ulaşım ağının oluşturulması amacıyla kar ve çığ tünelleri
tasarlanabilmektedir. Kar tünelleri, düz ulaşım güzergâhlarında, özellikle çok yoğun kar
yağışına maruz bölgelerdeki karayolu ve demiryolu hatları üzerine yapılabilmektedir. Yüksek
dağ yamaçlarında, özellikle çığ olaylarının çok sık görüldüğü ulaşım güzergâhlarında ise çığ
tünelleri tasarlanabilmektedir. Bu çalışmada ülkemizde mevcut bazı kar ve çığ tünellerinin
tanıtımı yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, Bitlis ilinde mevcut kar ve çığ tünelleriyle ilgili bilgiler
verilmiştir. Çalışmada, Bitlis ilinde yoğun kar yağışından dolayı ulaşım problemlerine sebep
olabilen bazı karayolu ve demiryolu güzergâhlarına kar ve çığ tüneli yapılması öngörülmüştür.
Çalışma sonucunda, Bitlis ilinde hangi güzergâhlara kar ve çığ tünellerinin yapılması gerektiği
tablo halinde ayrıca belirtilmiş, yapılması öngörülen kar ve çığ tünelleriyle ilgili öneriler
sunulmuştur.
ÜLKEMİZDE İNŞA EDİLMİŞ BAZI KAR VE ÇIĞ TÜNELLERİ
Kar ve çığ tüneli uygulaması ülkemizde pek yaygın olmamakla birlikte, son zamanlarda
kar ve çığ tüneli uygulamalarına rastlamak mümkündür. Van-Bahçesaray karayolu Karabet kar
tüneli, Tunceli-Erzincan karayolu çığ tünelleri, Hakkari-Çukurca karayolu çığ tüneli, RizeErzurum karayolu Ovit Tüneli ve Bitlis Rahva ovası demiryolu kar tüneli bunlardan bazılarıdır.
2.1

Van-Bahçesaray Karayolu Karabet Kar Tüneli

Karabet kar tüneli, Van-Bahçesaray karayolunun 98. kilometresinde, 3010 rakıma sahip,
yoğun kar yağışı ve tipiye maruz Karabet Geçidi’ne yapılmıştır. Karabet Geçidi’nin harita
konumu Şekil 1’de görülmektedir [2].

Şekil 1. Van-Bahçesaray Karayolu Karabet Geçidi
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Kışın yoğun kar sebebiyle Van-Bahçesaray karayolunun 6 ay boyunca ulaşıma yer yer
kapalı olduğu bilinmektedir. Geçitte kar yüksekliği 8 metreye kadar ulaşabilmektedir. Bu
durum geçitteki ulaşım ve trafik problemlerini de beraberinde getirmiştir. Sorunun ortadan
kaldırılması amacıyla geçide kar tüneli yapılmıştır. Tünelin adı Karabet kar tünelidir. Karabet
kar tüneli prefabrik olarak inşa edilmiştir. Şekil 2’de karabet kar tünelinin prefabrik taşıyıcı
elemanları görülmektedir [3].

Şekil 2. Karabet Kar Tüneli prefabrik taşıyıcı elemanları

Karabet Tüneli, ülkemizde prefabrik olarak uygulanan ilk kar tüneli örneğidir. Tünel
genişliği 9 metre, tünel yüksekliği 5,30 metre ve tünel uzunluğu 2300 metredir. Karabet kar
tüneli inşa çalışmaları Şekil 3 ve Şekil 4’de görülmektedir [3].

Şekil 3. Karabet Kar Tüneli inşa çalışmaları

Karabet tüneli, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilmiştir. Tünel
Bahçesaray’a yaklaşık 15 km, Van’a yaklaşık 98 km mesafededir.
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Şekil 4. Karabet Kar Tüneli inşa çalışmaları

Karabet kar tünelinin maliyeti yaklaşık 58 milyon TL’dir. Karayolu ve tünel üst yapısı
Bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamadır.

Şekil 5. Karabet kar tüneli giriş kısmı

Karabet Tünel inşaatı 2016 yılında tamamlanmıştır. Tünelin inşa sonrası giriş kısmı Şekil
5’de görülmektedir [4]. Karabet Tünelinin inşa sonrası dış görünümü Şekil 6’ da görülmektedir
[5].
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Şekil 6. Karabet kar tüneli dış görünümü

Karabet geçidinde 2. bir kar tünelin yapılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Ayrıca, Karabet geçidinin yaklaşık 2 km ilerisinde ulaşım açısından tehlikeli bir çığ bölgesi
bulunmaktadır. Sürekli çığların düşmesi sonucu kapanan karayolu için çığ tüneli fizibilite
çalışmaları devam etmektedir.

2.2

Tunceli-Erzincan Arası Çığ Tünelleri

Tunceli-Erzincan karayolu, Güney Doğu ve Doğu Anadolu’yu Karadeniz'e bağlayan en
kısa karayoludur. Ticari açıdan Doğu Karadeniz’i en yakın Akdeniz limanına bağlayan kestirme
bir karayoludur. Bu nedenle ulaşımda tercih sebebi olmaktadır. Ancak kış mevsiminde biriken
karların çığ tehlikesi oluşturması nedeniyle, geçmişte bu güzergâhta sık sık çığ düşmesinden
dolayı ulaşımda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla Karayolları 8.
Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede 26 çığ tüneli inşa edilmiştir. Bu çığ tünellerinin tamamı
1967 yılında yapılmıştır. İnşa edilen ilk çığ tüneli Şekil 7’de görülmektedir [6].
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Şekil 7. Tunceli-Erzincan arası ilk çığ tüneli

Aynı çığ tünelin günümüzdeki hali Şekil 8’ de görülmektedir [7].

Şekil 8. Tunceli-Erzincan arası ilk kar ve çığ tünelinin günümüzdeki görünümü

Bölgenin dağlık olması nedeniyle yapılan bu çığ tünelleri yetersiz kalmış ve Karayolları
8. Bölge Müdürlüğü tarafından yetersiz kalan çığ tünellerinin mesafe olarak uzatılması kararı
alınmıştır. Eski kemer sisteminde tasarlanan çığ tünellerinin estetiği bozulmadan yeni çığ
tünelleri yapılmış ve eski çığ tünelleri ile birleştirilmiştir. Tunceli-Pülümür karayolu çığ
tünelleri Şekil 9’da görülmektedir [8].

Şekil 9. Tunceli-Pülümür Karayolu Çığ Tünelleri

2.3

Hakkari-Çukurca Karayolu Çığ Tüneli

Hakkâri-Çukurca karayolu çığ tünelleri Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü
tarafından 2013 yılında yapılmıştır. Tünelin uzunluğu 408 m, genişliği 10 metre ve
yüksekliği 7 m’ dir. Bölgedeki Sümbül Dağı’nda biriken karlardan dolayı meydana gelen çığ
yüzünden karayolu ulaşımının kısmen kapanmasından dolayı, bölgeye çığ tüneli yapılmıştır.
Çığ tünelinin yapılması, bölgedeki can kaybını azaltmıştır. Ayrıca kapanan yolların açılması
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için yapılan ulaşım harcamalarında ciddi oranda düşüş meydana gelmiştir. Çığ tüneli ilk
yapım maliyetleri her ne kadar yüksek görünse de, uzun vadede ekonomik olduğu sonucuna
varılabilir. Hakkâri-Çukurca Karayolu çığ tüneli Şekil 10’da görülmektedir [9].

Şekil 10. Hakkâri-Çukurca Karayolu Çığ Tünelleri
2.4

Rize-Erzurum Karayolu Ovit Tüneli

Ovit tüneli, 2600 rakımlı Ovit Dağı’nda yapılmıştır. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi
yüzünden bölgenin 5 ay trafiğe kapalı kaldığı bilinmektedir. Tünel yapımı 2012’de başlamış ve
2018 yılında hizmete açılmıştır. Ovit tüneli 14,3 km uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun tünelidir.
Tünelin 1369 metresi çığ tüneli olarak tasarlanmıştır.
Ovit tüneli kısmi çığ tünel görünümü Şekil 11’de görülmektedir [10].

Şekil 11. Ovit Tüneli kısmi çığ tüneli görünümü

Çift tüp ve bağlantı yolları dâhil tünelin toplam uzunluğu 28 km.dir [11]. Ovit tüneli,
Rize-İkizdere ve Erzurum-İspir arasında inşa edilmiştir. Ovit dağı geçidinde yapımı
tamamlanan 14,3 km.lik Ovit tüneli, Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3. uzun çift tüplü tünelidir.
Tünel inşasının ilk fikri 1880’de Osmanlı Devleti kalkınma planında atılmıştır. Ovit tüneli giriş
kotu 1919 m, çıkış kotu 2236 m, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak inşa edilmiştir.

277 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Tünelin yapılmasıyla birlikte Rize- Erzurum arasındaki karayolu ulaşım mesafesi 4,4 km
kısalmıştır.
Tünel çift tüp şeklinde inşa edilmiştir. Ovit tünelinin aydınlatma ve tünel iç tasarımı, diğer
tünellerden farklıdır. Ülkemizdeki diğer tünellerde aydınlatma tek kanal ile yapılırken, Ovit
tünelinde aydınlatma çift kanal ile yapılmaktadır. Tünel aydınlatmasının çift kanal ile
yapılmasının sebebi, tünelin uzun olması sebebiyle, sürücülerin dikkat kaybını ortadan
kaldırmaktır. Sürücülerin dikkat kaybını önlemek için, tünel içerisi, beyaz üzerine kırmızı
şeritlerle boyanmıştır.
Tünel içerisindeki kırmızı duvar şerit boya görünümü Şekil 12’de görülmektedir [10].

Şekil 12. Ovit tüneli iç duvar kırmızı boya şerit görünümü

Tünelin çift aydınlatma kanalı ve kırmızı beyaza boyanacak iç duvarları Türkiye'de
bir ilk olarak uygulamaya konulmuştur. Tünel içi çift aydınlatma kanal sistemi başlangıç inşa
ve tamamlanmış görünümü Şekil 13’de görülmektedir [10].

Şekil 13. Ovit tünel içi çift aydınlatma sisteminin yeni inşa ve tamamlanmış görünümü

Tünel içerisinde sürücüler için, yer yer dinlenme cepleri inşa edilmiştir. Dikkat eksikliği
yaşayan sürücüler, bu ceplerde kısa süreliğine kendilerini tekrar toparlayabilmektedir.
Dinlenme cepleri farklı boyalı ve aydınlatmalı olarak tasarlanmıştır. Ovit tünelinin yapılması
bölgenin ticari ve turizm hacminin artmasına neden olmuştur. Tünel 2018 yılı Haziran ayında
tamamlanmış olup yaklaşık maliyeti 412 milyon TL’dir.
278 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI
3

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

BİTLİS KAR VE ÇIĞ TÜNELLERİ

Bitlis ilinde Rahva (Rahova) ovasında 2 Adet kar tüneli bulunmaktadır. Rahva yoğun kar
yağışının olduğu bir ovadır. Demiryolu ağını Van gölü üzerinden Vana bağlayan hat üzerinde
bulunmaktadır. Rahva kar tüneli Şekil 14’ de gösterilmiştir.

Şekil 14. Devlet Demiryolları Bitlis Rahva Kar Tüneli

Bitlis ilinde yapılması gerekli kar ve çığ tünellerinin hangi kısımlara yapılması gerektiği
ile ilgili bilgiler sonuç ve öneriler kısmında verilmiştir.
4
SONUÇ VE ÖNERİLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin en fazla kar yağışının olduğu
illerden birisi Bitlis’tir. Bitlis-Tatvan arasının kış mevsiminde yoğun kar yağışı altında olduğu
bilinmektedir. Özellikle Bitlis Rahva ovasında kışın çok sert kar fırtınaları yaşanmakta ve bu
durum ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir.
Bitlis ilinde kar ve çığ tünellerinin yapımı önem arz etmektedir. Bitlis ilinde kar/çığ
tünellerinin yapılmasının gerekli olduğu yerler Tablo 1’ de gösterilmiştir. Tablo 1’ de belirtilen
kısımlar yoğun kar yağışına maruz olup, kış mevsiminde ulaşımın tıkanmasına ve trafik
kazalarına sebep olmaktadır. Hem araçlar hem de yayalar, bu güzergâhlarda kar yağışından
dolayı kayma tehlikesi geçirmektedir. Bazı kesimlerdeki arazinin yüksek eğiminden dolayı, bu
kesimlerde daha fazla trafik sorunuyla karşılaşılmaktadır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi Bitlis-Tatvan arası kar tüneli inşaatının yapılması, Bitlis-Buzlu
pınar mevkii arasının yer yer kar tüneli, yer yer de çığ tüneli şeklinde yapılması uygun
görülmektedir. Bitlis-Diyarbakır arası E99 karayolu, Buzlu pınar mevkii arası zaman zaman çığ
düşmesi görülmektedir. Bu kesimlere çığ tünellerinin yapılması trafik güvenliği açısından önem
arz etmektedir.
Bitlis-Tatvan arası demiryolu ağında, kışın kar temizleme giderlerinin önemli miktarları
bulduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, Bitlis Rahva ovasındaki demiryolu kar tünelinin
Bitlis-Tatvan feribotuna kadar uzatılmasının, uzun vadede ekonomik getirisinin olabileceği
dikkate alınmalıdır.
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Tablo 1. Bitlis ili kar tüneli yapılmasının uygun olduğu kısımlar
Kar/Çığ Tüneli Yapılması Gerekli Kısım

Karayolu Geometrik
Yapısı

Seyit Ali Caddesi (Eski Adliye)-Kazım
Dirik Caddesi (Bitlis Kalesi)
arası
Selami Yurdan Cad. (Feyzullah Ensari
Cad. ile kesiştiği yer)Selahaddin
Eyyubi
Cad.(Aytemiz Petrol) arası
Selahaddin
Eyyubi
Cad.(Aytemiz
Petrol)-Selahaddin Eyyubi
Cad.(Bitlis İl Müftülüğü)
arası
Feyzullah Ensari Cad. (Bitlis Merkez
Yatılı
Bölge
Okulu)Selahaddin
Eyyubi
Cad.(Bitlis İl Müftülüğü)
arası
Selahaddin Eyyubi Cad. (Bitlis Devlet
Hastanesi)Selahaddin
Eyyubi Cad.(Bitlis Çevre
Yolu Kavşağı) arası
Selahaddin Eyyubi Cad.(Bitlis Çevre
Yolu Kavşağı, Bitlis-Tatvan
Karayolu)-Bitlis
Rahva
Üçyol arası
Bitlis Rahva Üçyol-Tatvan Sanayisi arası
Bitlis Rahva Üçyol-Muş yolu tahtalı
köyü arası
Diyarbakır-Bitlis yolu kavşağı (Nur
Cad.)- Bitlis Tüneli arası
Bitlis
Tüneli-Selahaddin
Eyyubi
Cad.(Bitlis
Çevre
Yolu
Kavşağı,
Bitlis-Tatvan
Karayolu) arası
Diyarbakır-Bitlis yolu kavşağı (Nur
Cad.)-Bitlis
Buzlupınar
Dinlenme Tesisi arası

Eğimli

Yapılması Gerekli
Kar/Çığ
Tüneli
Kar Tüneli

Eğimli

Kar Tüneli

Eğimli

Kar Tüneli

Eğimli

Kar Tüneli

Eğimli

Kar Tüneli

Düz

Kar Tüneli

Düz
Düz

Kar Tüneli
Kar Tüneli

Düz

Kar Tüneli

Düz

Kar Tüneli

Düz/Eğimli

Kar/Çığ Tüneli
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Asfalt Yol Kaplamasında Bitüm Emülsiyonlu Harç Tipi Kaplama
Özelliklerinin Yapısal Olarak İncelenmesi
Abdulrezzak Bakış
Bitlis Eren Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bitlis
Gamze Gencer
Bitlis Eren Üniversitesi, Tek. Bilim. Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Bitlis
Yakup Murat Çebi
Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Bitlis
Muhammed Eren
Bitlis Eren Üniversitesi, Tek. Bilim. Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, Bitlis
ÖZET
Bitümlü harç kaplamalar, ince agrega, agrega tozu, asfalt emülsiyonu ve su ile
oluşturulabilen karışımlardır. Bitümlü harç tipi kaplamalar, yol kaplama yüzeyine koruyucu
amaçla yapılan, soğuk asfalt olarak uygulanan bir kaplama türüdür. Ayrıca, asfalt kaplama
yüzeyinin bakım işlemlerinde bitümlü harç tipi kaplama yapılabilmektedir. Asfalt emülsiyonu
karışımdaki kırmataş agregayı bir arada tutmak için yapıştırıcı olarak görev alır. Bitümlü harç
tipi kaplamanın asfalt emülsiyonu; asfalt, su ve emülgatörden oluşan üç kısımlı bir sistemden
oluşur. Harç tipi karışımlarda, kimyasal düzenleyici olarak karışım içerisinde Portland
çimentosu, silis dumanı, sönmüş kireç ve benzeri katkı maddeleri düşük oranlarda
kullanılabilmektedir. Bitümlü harç kaplamalar genel olarak karayolları, hava alanları ve
otopark yüzeylerinde yaygın olarak kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Esnek üstyapı, Asfalt beton, Soğuk asfalt, Bitümlü harç kaplama, Bitüm
emülsiyonu

Investigation Structurally of Slurry Seal Type Coating
Properties in the Asphalt Road Pavement
ABSTRACT
Slurry seal is situated blends with thin aggregate, filler, asphalt emulsion and water.
Slurry seal is a type of coating applied as cold asphalt for protection the road pavement surface.
In addition, slurry seal can be used in maintenance of asphalt pavement surface. The asphalt
emulsion acts as an adhesive to keep together the crushed stone aggregate in the mixture.
Asphalt emulsion of slurry seal; consists of a three-part system of asphalt, water and emulsifier.
Portland cement, silica fume, slaked lime and similar additives can be used in low proportions
as a chemical regulator in slurry seal mixtures. Slurry seal is commonly used on surface of road
pavements, airports and parking lots.
Keywords: Flexible superstructure, Asphalt concrete, cold asphalt, Slurry seal, Bitumen
emulsion
*
Sorumlu Yazar: Abdulrezzak Bakış, abakis@beu.edu.tr
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GİRİŞ
Bitümlü harç tipi karışımlar, bir kaplamaya yüzey işlemi olarak uygulanan belirli
gradasyona sahip ince agrega, su, agrega tozu ve asfalt emülsiyonu ile oluşturulan bir karışım
olup, asfalt kaplama yüzeylerinin hem koruyucu hem de düzeltici bakım işlemlerinde
kullanılmaktadır. Eski bir kaplama yüzeyinde doğru şekilde uygulandığında, harç tipi
kaplamalar oldukça etkili sonuçlar sağlamaktadır. Kaplamanın uygun zamanda yapılması,
asfaltın yaşlanması ve karışımın durabilite yetersizliğinden kaynaklanan yüzey
deformasyonlarının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. İlk olarak 1930’ların başında
Almanya’da uygulanmıştır. Bu uygulama, bitümlü harç kaplama teknolojisinin başlangıcı
olmuştur. Bitümlü harç kaplama inşasında kullanılan ilk vasıtalar Şekil 1’de görülmektedir [1].

Şekil 1. Bitümlü harç kaplama inşasında kullanılan ilk vasıtalar

Sonraki on yılda tüm dünyada uygulanmaya başlanmıştır. Bitümlü harç tipi kaplamaların
yaygın olarak kullanımı, 1960’larda gerçekleşmiştir. Malzeme ve araç teknolojisinin
gelişmesiyle birlikte daha fazla uygulama alanı bulmuştur. Makinelerde, emülsiyonlarda ve
karıştırma metotlarında meydana gelen teknolojik gelişmeler sonucu, bitümlü harç tipi
kaplamalar düşük maliyetli kaplama üretimi ve kaplama yüzey bakımı için tercih sebebi haline
gelmiştir.
Bitümlü harç tipi kaplamalar, bugün tüm dünyada karayolu, havaalanı, otopark alanları
ve diğer yerlerde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bitümlü harç tipi kaplamaların düşük
maliyetli oluşu nedeniyle, yol bakım işlerinde uygulama alanı genişlemektedir. Bitümlü harç
tipi kaplamalar; agrega, filler ve asfalt emülsiyonunun uygun oranlarda karıştırılması ile elde
edilir. Karışıma su eklenerek işlenebilir hale getirilir.
Asfalt emülsiyonu bitümlü harç tipi kaplamalarda yapıştırıcı olarak görev alır.
Emülsiyon, kırılmış agregayı bir arada tutar. Ayrıca yeni bitümlü harç tipi kaplama yüzeyini,
eski kaplama yüzeyine yapıştırır. Emülsiyon ve agrega oranları projeye göre değişiklik
gösterebilir. Bitümlü harç tipi kaplamada kullanılan agregalar; temiz, dayanımı yüksek, yeteri
sertliğe sahip, tamamı kırılmış ve tek tip olmalıdır.
Asfalt emülsiyonu, asfalt, su ve emülgatörden oluşan üç kısımlı bir sistemdir. Su, içilebilir
nitelikte olmalı, hiç bir şekilde atık veya zararlı tuzlar içermemelidir. Bitümlü harç tipi kaplama
içerisinde, Portland çimentosu ve sönmüş kireç gibi katkı malzemeleri düşük miktarlar halinde
kullanılabilir. Bu katkı maddeleri, karışım içerisinde kimyasal düzenleyici olarak görev alır.
Bitümlü harç kaplama inşa çalışmaları Şekil 2’de görülmektedir [2].
283 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Şekil 2. Bitümlü harç kaplama inşa çalışmaları

2

BİTÜMLÜ HARÇ KAPLAMA UYGULAMASI

Bitümlü harç tipi kaplamalar, özel tasarlanmış makineler ile yapılır. Bu makineler
kamyona monteli olabildiği gibi finişerler gibi kendi sistemiyle de hareket edebilir. Bu makine,
çırpıcıda devamlı olarak karıştırılan, yeterli miktardaki karışım malzemelerini içerisinde taşır.
Bitümlü harç tipi kaplama makinesi Şekil 3’de görülmektedir [3, 4].

Şekil 3. Harç Tipi Kaplama Makinesi

Teknolojik gelişime sahip bu araçların kullanımıyla, seri bir şekilde karışım yapılması
sağlanır. Bitümlü harç tipi kaplamalar, bu makineler sayesinde, uygulama alanında hızlı bir
şekilde üretilir. Bu makineler ile malzemeyi yayma ve karıştırma işlemleri, farklı bir işleme
gerek kalmadan tek seferde gerçekleştirilerek bir kaç saat içerisinde yolun tekrar kullanıma
açılması sağlanabilir. Bitümlü harç tipi kaplama makinesi detayı Şekil 4’de görülmektedir [3].
Karışım sonucu ortaya çıkan serbest akışlı kompozit malzeme, mevcut yol yüzeyi üzerine
dağıtıcı kutu ile yayılır. Karışım yol yüzeyine hızlı bir şekilde yapışır [5]. Bitümlü kaplama
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harcı, karıştırma ünitesine bağlanmış olan yayıcı kutu aracılığıyla, mevcut kaplama yüzeyine
uygulanır. Bitümlü harç tipi kaplama harcı, yayıcı kutuya akar ve yayıcı karıştırıcı bu kutu ileri
çekilirken harç serilir. Yayıcı kutu tek bir geçişte bitümlü kaplama harcını bir trafik şeridine
yayabilecek niteliktedir. Yayıcı kutu, mevcut yüzeyle devamlı temas sağlayacak şekilde imal
edilmiştir. Bu özelliği ile farklı dever uygulamalarında ve eğimli banketlerde, eşit kalınlıkta
kaplama yapılmasını mümkün hale getirir. Akıcı özelliğe sahip harç, genel olarak kaplama
yüzeyine 5-12 mm kalınlığında uygulanır. Hareketli karıştırma plentinden çıkan harç, serici
kutuya aktarılır. Uygun oranda hazırlanan agrega, filler, asfalt emülsiyonu ve su makinenin
karıştırma bölümünde karıştırılır. Makine içerisinde asfalt emülsiyonu, su, agrega ve filler için
ayrı depo ve ölçüm sistemleri bulunabilir. Harç makinesinde, harcın serici kutuya aktarıldığı
tek ya da çift karıştırıcı bulunmaktadır. Kutuda değişken lastik silgeçler ve ayarlanabilir
genişlik için bir tertibat bulunmaktadır. Harcı hareketli tutmak ve karışımın homojen olarak
serici kutu genişliğinde yayılmasını sağlamak için, serici kutularda hidrolik burgular bulunabilir
[6].

Şekil 4. Harç Tipi Kaplama Makinesi

Uygulama sırasında, otomatik karıştırma işlemi eğitilmiş operatörler tarafından yürütülür.
Diğer personeller, bitümlü harç kaplama yapılmasından önce kaplama yüzeyini temizler, yolu
trafiğe kapatır, kaplama serim uygunluğunu kontrol eder, uygulamadan sonra rögar kapaklarını
temizler ve yayma kutusunun giremediği yerlerde bitümlü kaplama harcı serme işlemini
gerçekleştirir. Bitümlü harç tipi kaplama uygulama çalışmaları Şekil 5 ve Şekil 6’da
görülmektedir [2].

Şekil 5. Bitümlü harç kaplama inşa çalışmaları-1
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Bitümlü harç tipi kaplama genel olarak hava sıcaklığının 10 ºC’nin altında olduğu
durumlarda uygulanmaz. Ayrıca aynı gün hava sıcaklığının aşırı düşüp imalatın donma
tehlikesi varsa, bitümlü harç tipi kaplama uygulaması yapılmamasına dikkat edilmelidir.
Bitümlü harç tipi kaplama uygulamasından önce, zemindeki gevşek malzemeler
temizlenmelidir. Kaplama yüzeyi yıkanmışsa ve kaplamada çatlaklar varsa, çatlak içerisindeki
suyun kuruması beklenmelidir. Kaplamadaki mevcut çatlakların, bitümlü harç tipi kaplama
uygulaması öncesinde tamir edilip kapatılması gerekmektedir.

Şekil 6. Bitümlü harç kaplama inşa çalışmaları-2

3

BİTÜMLÜ HARÇ KAPLAMA TİPLERİ

Değişik kompozisyon ve kesilme zamanlı emülsiyonlar üç agrega tipinden biriyle
karıştırılarak istenilen özellikte bitümlü harç tipi kaplama karışımı yapılır. Agrega, I ince, II
genel ve III iri olmak üzere üç tipe ayrılır. Trafik yoğunluğu ve zemin özelliklerine göre 3 ayrı
kalınlık seçeneği vardır. Bitümlü harç tipi kaplama tipleri Şekil 7’de görülmektedir [7].

Şekil 7. Bitümlü harç kaplama tipleri

I. Tip ince agrega karışımları, düşük trafik yükü altındaki alanlarda, özellikle çatlakların
kapatılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu tip kaplamalar, otopark alanları ve havaalanlarında
kullanılabilirler. II. Tip agrega, en yaygın olarak kullanılan tiptir. Genellikle normal ve yoğun
trafiğin bulunduğu yerlerde kullanılır. Bu tip karışımlar, kaplamadaki soyulmaların giderilmesi,
çatlakların kapatılması, , oksidasyon ve bağ kaybının önlenmesi, kaplama kayma direncinin
arttırılması amacıyla kullanılır. Bu tip kaplamalar, şehirlerarası yollarda, şehir ana
caddelerinde, ana arter yollarda ve havaalanlarında kullanılabilir. III. Tip kalın agrega, ciddi
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kaplama yüzey bozukluklarının düzeltilmesinde etkilidir. Bu tip kaplamalar, ağır trafik
yüklerinde kaplamanın kayma direncinin artırılmasını sağlar. Bu tip karışımlar yaygın olarak
karayollarında ve yoğun arter caddelerinde kullanılır [5].
Genel olarak bitümlü harç tipi kaplama tasarımı;





4

Agreganın %14’ü kadar asfalt emülsiyonu
Agreganın %12’si kadar su
Agrega (Tip I,II veya III) ve
Katkı karışımından oluşur.

BİTÜMLÜ HARÇ KAPLAMA KULLANIM AVANTAJLARI

Çok amaçlı bir kaplama yöntemi olması yanında, bitümlü harç tipi kaplamalar,
uygulamada tek bir geçişte kaplama yüzeyindeki çatlak ve boşlukları doldurur, kaplama
yüzeyini geçirimsiz hale getirir ve kaplama yüzeyinde gözle görülür bir farklılık sağlar.
Uygulamada kaplama yüzeyinin kısa bir zamanda hazır hale getirilebilmesi nedeniyle, bitümlü
harç tipi kaplamalar özellikle havaalanları, işlek yol ve caddeler ve otopark alanları için tercih
sebebi olmaktadır. Bitümlü harç tipi kaplamanın uygulandığı yeni yüzey, uygulamadan birkaç
saat sonra kullanıma hazır hale gelir. Serim sonrası yüzey üzerinde silindir uygulaması
yapılmadan ve yüzeye astar çekmeye gerek kalmadan, eski veya yeni her tür kaplama yüzeyine
rahatlıkla uygulanabilirler. Uçak pistleri, otobanlar, terminal alanları ve yoğun trafiğe maruz
yol kavşaklarında kaplama yüzey dayanıklılığını artırmak için silindiraj yapılabilir.
Kaplama yüzeyinde silindiraj yapılması durumunda, 345 kpa’lık tekerlek basınçlı, 4,5
tonluk lastik tekerlekli silindir yeterli gelmektedir [6].
Yüzey suyu, ortadan kalktıktan sonra, silindirleme işlemi başlatılabilir. Uygulama sonrası
kaplama yüzeyi tamamıyla kür olmadan trafiğe açılmamalıdır. Silindirlemede olduğu gibi,
yüzey üzerindeki su kurumadan trafiğe izin verilmemelidir. Kaplama yüzeyinde trafik akışı ve
yönlendirilmesi iyi organize edilmelidir. Zira ani frenler ve hızlanmalar neticesinde oluşan
farklı araç lastik dönüşleri, kaplama yüzeyindeki akıcı harca zarar verebilir.
Yeni kaplama yüzeyine uygulandığında, bitümlü harç tipi kaplamalar yüzeyde
oluşabilecek oksidasyonu önler ve kaplama durabilitesini ve stabiliteyi artırır. Eski kaplama
yüzeyine uygulandığında da, yüzey çatlaklarını tamir eder, soyulmaları giderir ve yüzey
geçirgenliğini azaltır. Yol sürtünmesini artırarak, trafik akışında araçların kaymasını önler.
Uygulama sonrası kaplama yüzeyinde estetik bir görünüm meydana gelir. Bitümlü harç tipi
kaplama uygulanmış yollar, otoparklar ve alışveriş merkezleri göze daha hoş görünür. Bitümlü
harç tipi kaplama uygulaması ile kaplama yüzeyleri korunarak, kaplama bakım-onarım
giderlerinin minimum seviyede kalması sağlanabilmektedir.
Bitümlü harç tipi kaplama uygulama sonrası;
 Kaplama yüzeyindeki mikron ölçekteki çatlakları doldurur. Uygulamada pratik ve
ekonomiktir.
 Uygulanan yüzeylerin geçirgenliği düşüktür. Bu şekilde kaplama yüzeyini su ve
hava şartlarına geçirimsiz bırakır, toz tutmayan ve bitüm kusmayan dayanıklı bir yüzey
sağlar. Sürtünme direnci yüksek bir yüzey oluşturur. Mevcut kaplamanın ömrünü
uzatarak ekonomik girdi sağlar.
 Uygulamadan birkaç saat sonra kullanıma hazır haldedir. Soyulmalara karşı
dayanıklı olduğundan, kaplama yüzeyinin kayma direncini artırır.
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 Harç tipi bitümlü kaplama silindiraj ve astarlama gerektirmez. Yüksek bitüm
yüzdesi sayesinde, kaplama yüzeyinde elastik ve geçirimsiz bir tabaka oluşur. Yüzeye
uygulandığında agrega cilalanmasını önlediğinden dolayı, yüzey kayma direnci
yüksektir. Bunun sonucu olarak trafikte sürüş güvenliği sağlanır.
5

BİTÜMLÜ HARÇ KAPLAMA MALZEMELERİ

Harç tipi örtüde kullanılan agrega temiz, köşeli, kırılmış, sert ve homojen olmalıdır.
Bitümlü harç tipi karışımda kullanılacak agrega aşağıdaki şartları sağlamalıdır [6]:
 Kum eşdeğeri minimum 45 olmalıdır.
 Los Angeles aşınma kaybı, maksimum %35, su emme oranı %25’den düşük, düz
dokulu kum miktarı, toplam iri ve ince agrega karışımının %50’sini geçmemelidir.
Agrega olarak bazalt, granit, cüruf, kalker, kireçtaşı veya sertliği yüksek farklı türde
agregalar kullanılmaktadır. Bitüm emülsiyonu olarak genelde katyonik emülsiyonlar kullanılır.
Emülsiyonlar yavaş kesilen ya da çabuk kesilen olmak üzere iki şekilde kullanılabilir.
Harç tipi kaplamada bitüm emülsiyonu olarak en yaygın kullanılanlar şunlardır:





CSS-1h
CQS-1h
SS-1h
QS-1h

Yolun trafiğe erken açılması istendiğinde, çabuk kesilen asfalt emülsiyonu kullanılır.
Bitümlü harç tipi karışımlarda, kesilme süresini kontrol etmek amacıyla asfalt emülsiyonuna az
miktarda sıvı ya da katkı maddesi eklenir. Bitüm emülsiyonuna katılan katkı maddesi, anyonik
ve çabuk kesilen emülsiyonlarda kesilmeyi başlatır. Çabuk kesilen emülsiyon içerisine,
kaplama yüzeyinin esnekliğini arttırmak için polimer eklenebilir. Modifikasyonda genellikle
kauçuk parçacıkları kullanılır.
Lâteks ile modifiye edilmiş emülsiyonlar LMCQS-1h olarak isimlendirilir [4]. Lâteks
farklı yoğunluğundan dolayı bitüm emülsiyonundan ayrılabilir. Eğer ayrılma gözlemlenmişse,
tankere modifiye edilmiş emülsiyon transferi yapılmadan önce, tanker içerisinde lâteks ve
emülsiyon karışımı yeniden yapılmalıdır [8].
Bitümlü harç tipi kaplama üretiminde sönmüş kireç, kireç taşı tozu, kalker tozu, Portland
çimentosu ya da uçucu kül filler malzemesi olarak kullanılabilir. Stabilitenin oluşması ve harcın
kesilmesini sağlamak için az miktarda filler eklemek gerekir. Harçta kullanılan su, içilebilir
nitelikte temiz olmalıdır.
Katkı maddelerinden bazıları, emülgatör, alüminyum sülfat, alüminyum klorid ve
borakstır [9]. Harç tipi karışımının uygun şekilde birleştirilmesi için agregada olması gereken
fiziksel özellikler aşağıda verilmektedir [5]:
 Jeoloji: Bu özellik, adezif ve kohezif özellikleri ile birlikte agreganın emülsiyon ile
uyumunu belirtmektedir.
 Şekil: Agregalar, gerekli kenetlenmiş matrisin biçimlendirilmesi amacıyla çatlak
yüzlere sahip olmalıdır. Yuvarlak agregalar zayıf karışım direnciyle sonuçlanır.
 Doku: Pürüzlü yüzey bağları emülsiyonlarla birlikte daha kolay şekillendirilir.
 Yaş ve reaktivite: Yeni ezilmiş agregalar, yaşlı agregalara göre daha fazla yüzey
yüküne sahiptir. Yüzey yükü, reaksiyon hızlarında başlıca rol oynayan özelliktir.
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 Temizlik: Toz, alüvyon ve çamur gibi zararlı malzemeler zayıf kohezyona neden
olabilir ve reaksiyon hızını ters yönde etkiler.
 Sağlamlık ve aşınma direnci: Bu özellikler don olayları görülen ve çok ıslak
bölgelerde önemli rol oynamaktadırlar.
Bitümlü harç tipi kaplamalara ekonomik uygunluk açısından bakıldığında, yüzeysel
kaplamaların en ucuz, kilitli beton parke kaplamalarının ise en pahalı olduğu görülmektedir.
Güvenlik açısından bakıldığında, geçirimli asfalt kaplamalar öne çıkmaktadır. Bu kaplamayı
sırasıyla geçirimli asfalt betonu, yivlendirilmiş çimento betonu, bitümlü harç tipi kaplamalar ve
mıhlanmış agregalı asfalt betonu izlemektedir. Asfalt betonu ve taş mastik asfalt kaplamalar
konfor açısından en uygun kaplama tipleridir. Çevre ile uyum söz konusu olduğunda geçirimli
kaplamalar daha avantajlı olmaktadır. Bakım ve onarım yönünden ekonomik irdeleme
yapıldığında rijit üstyapılar, diğer kaplamalardan daha uygun görünmektedir [10]. Bitümlü harç
tipi kaplama uygulama miktarları Tablo 1’de görülmektedir [9].
Tablo 1. Bitümlü harç kaplama uygulama miktarları
Agrega Tipi
Tip 1
Tip 2

Tip 3

Miktarı (kg/m2)
4,3-6,5

Uygulama Yeri
Park Alanları
Havaalanları
Kent ve Yerleşim Alanları Genel Yolları
Ana Arterler
Otoyollar
Otoyollar
Sanayi Siteleri

5,4-9,8

8,1-12

Bitümlü harç tipi kaplama emülsiyon özellikleri Tablo 2’de görülmektedir [9].
Tablo 2. Bitümlü harç kaplama emülsiyon özellikleri
Emülsiyon Test Adı
Saybolt Furol Viskozitesi, 50oC, sn
Elek Testi, %
Çökelme, 5 Gün, %
Depolama Stabilitesi Deneyi, 1 Gün, %
Destilasyon Kalıntısı, %
Partikül Yükü Deneyi
Destilasyon Kalıntısı Üzerindeki Deneyler
Penetrasyon, 25oC, 100 g, 5 sn
Düktilite, 25oC, 50 mm/dk.
Trikloretilende Çözünürlük, %

Değer
15-90
< 0,3
<5
<1
> 57
Pozitif

Test Metot Tanımı
TS-117, AASHTO T 59
TS-132, AASHTO T 59
TS-132, AASHTO D 244
TS-132, AASHTO T 59
TS-132, Californiya Test 331
TS-132

40-90
> 400
> 97

TS-118, AASHTO T 49
TS-119, AASHTO T 44
TS-1090

Bitümlü harç tipi kaplama agrega özellikleri Tablo 3’de görülmektedir [9].
Tablo 3. Bitümlü harç kaplama agrega özellikleri
Test
Metot
Şartname Değeri
Kum Eşdeğeri
AASHTO T 176, ASTM D 2419, TS EN 933-8 Min 45
Don Dayanıklılık Deneyi
AASHTO T 104, ASTM C 88-76, TS 3655
Max %15 (Na2SO4)
Los Angeles Aşınma Deneyi AASHTO T 96, ASTM C 131, TS EN 1097-2
Max %25 (Mg2SO4)
Bitümlü harç tipi kaplama agrega gradasyonu Tablo 4’de görülmektedir [9].
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Tablo 4. Bitümlü harç kaplama agrega gradasyonu
Elek
3/8 (9,5 mm)
No.4 (4,75 mm)
No.8 (2,36 mm)
No.16 (1,18 mm)
No.30 (0,6 mm)
No.50 (0,33 mm)
No.100 (0,15
mm)
No.200 (0,075
mm)

6

Tip 1
100
90-100
60-90
40-65
25-42
15-30

Tip 2
100
94-100
65-90
40-70
25-50
18-30
10-21

Tip 3
100
70-90
45-70
28-50
19-34
12-25
7-18

10-20

5-15

5-15

BİTÜMLÜ HARÇ KAPLAMALARA UYGULANAN DENEYLER
Aşınma direnci (Islak Parça Aşınma Testi-WTAT):

Test için 3 emülsiyon numunesi hazırlanır. Bu numuneler 60°C’ de 16 saat dairesel
kalıplara bırakılıp bekletilir. Daha sonra bu kalıplar karıştırıcı içerisine konur ve içine su
dökülerek çırpıcıda karıştırılır. Karıştırmada standart bir kauçuk karıştırıcı kullanılır. Daha
sonra numunenin aşınma kaybı hesaplanır [5].

Yüklü tekerlek testi:
Tekerlek testi, kaplama kalınlığı limitini hesaplamak için yapılır. Bu testte, bitüm
emülsiyonlu harç kaplama örneği yüklü bir lastik tekerlekli pistonlu tekerlek vasıtasıyla
sıkıştırılır. 1000 yükleme döngüsünden sonra, numune, makineden kaldırılır, yıkanır ve
kurutulur. Sonra, numune makine ve sıcak kum üzerine tekrar monte edilir. Numune tekerlek
ile tekrar sıkıştırılır. Islak Parça Aşınma Testi-WTAT ve Yüklü Tekerlek Testi ile elde edilen
sonuçlarla optimum emülsiyon yüzdesi veya bağlayıcı içeriği bulunur. Optimum bağlayıcı
içeriği iki çizginin kesiştiği yere yakın seçilir. Optimum bağlayıcı içeriği, alanında uzman bir
personel tarafından seçilmelidir. Bitümlü harç kaplama optimum bağlayıcı içeriği tespiti Şekil 8’de
görülmektedir [5].
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Şekil 8. Bitümlü harç kaplama optimum bağlayıcı içeriği tespiti

Bitüm emülsiyonlu harç tipi kaplama performans ömrü yaklaşık 3 ila 5 yıl arasındadır
[8]. Bitümlü harç tipi kaplamalar uygulama öncesi hazırlığı tam olarak tamamlanmış yollar
üzerinde uygulandığında, servis ömürlerinin 15 yıl olduğu gözlemlenmiştir. Performansın
düşmesinin nedeni zamanla oluşan aşınmadır. Uygulama sonrası süreç içerisinde, kaplama
yüzeyi oksitlenmeler ve trafik yükleri altında zamanla aşınmaktadır. Performansın düşük
olmasının nedenlerinden birisi, uygun olmayan yüzeylerde kullanılmasıdır. Çatlak yüzeyler,
kirli veya kötü hazırlanmış yerleştirmeler performansın düşmesine neden olmaktadır [5].
Uygulama gün ışığında yapılmalıdır. Akşamları, zemin-hava sıcaklığının yüksek olduğu ve
havadaki nem oranının düşük olduğu durumlarda önceden testlerini yapmak şartı ile uygulama
yapılabilir [9].

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, ulaştırma sektör uygulayıcılarına yardımcı olmak amacıyla, bitümlü harç
tipi kaplamalar hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bitümlü harç tipi kaplamalar,
bitüm emülsiyonlu soğuk asfalt ile oluşturulur. Bitümlü harç tipi kaplamaların, uygulamada
yaygın olarak kullanılan diğer ismi Slurry Seal’dir. Bitümlü harç tipi kaplamaların başlıca iki
ana kullanımı vardır. Bunlardan ilki iyi durumdaki kaplamaların yüzey bozulmalarından
korunmasıdır. Diğeri ise eski kaplamalardaki bozuk yüzeylerin iyileştirilmesidir. Bitümlü harç
tipi kaplamalar aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:





Kaplamada soyulmalar görüldüğünde,
Kaplamada pürüzlülük azaldığında,
Kaplamadaki asfaltın oksitlenme sonrası yaşlanmasında,
İnşa edilmiş kaplamanın su geçirimsizliğini kazanması istendiğinde.

Aşağıdaki durumlarda bitümlü harç tipi kaplama kullanılmamalıdır:
 Kaplamada timsah sırtı çatlamalar meydana gelmişse,
 Kaplamada tekerlek izi derinlikleri artmışsa,
 Kaplamada ondülasyon, oturma, çukur ve tümsekler meydana gelmişse.
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Bitümlü harç tipi kaplama uygulanmadan önce aşağıdaki hazırlıkların yapılması gerekmektedir:







Kaplama yüzeyine yama yapılarak çatlakların ortadan kaldırılması,
Kaplama ile sıkı bir aderans için eski yol çizgilerinin temizlenmesi,
Yol üzerindeki rögar, ızgara gibi drenaj kapaklarının üzerinin kapatılması,
Ortam uygun nem oranına dikkat edilmesi,
Ortam sıcaklığına dikkat edilmesi,
Yağışlı havalarda döküm yapılmaması gerekir.

Bitümlü harç tipi kaplama için agrega araştırmasında AR-GE çalışmalarına önem
verilmelidir. Özellikle Vangölü havzasında yüklü miktarda rezervi bulunan pomza, perlit ve
Ahlat taşının Bitümlü harç tipi kaplamalarda kullanılabilirliği araştırılmalıdır. Aynı şekilde Bor
artıklarının da bitümlü harç tipi kaplamalarda kullanılabilirliği incelenmelidir. Bu şekilde yeni
akademik çalışmalar yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanabilir.
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Mastik Asfalt ve Taş Mastik Asfalt Yol Kaplaması İçin Tasarım Kriterleri
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ÖZET
Esnek üstyapı kaplama uygulamalarında birçok değişik tip asfalt karışımları
kullanılmaktadır. Bunlardan ikisi mastik asfalt ve taş mastik asfalt (TMA) kaplamalardır.
Mastik asfalt kaplamalar; yüksek oranda bitüm, ince agrega ve agrega tozundan oluşur. Mastik
asfalt kaplamalar; genel olarak ağır trafik yükü altındaki yollarda, köprülerde ve
havaalanlarında kullanılmaktadır. TMA yüksek orandaki iri agrega malzemesi içindeki
boşlukların bitüm ve agrega tozuyla doldurulmasıyla elde edilmektedir. Karışımdaki iri agrega
yapısı ve içerisindeki yüksek bitüm oranı nedeniyle, taş mastik asfalt kaplamaların durabilitesi
oldukça yüksektir. Taş mastik asfalt karışımında, elyaf ve polimer gibi malzemeler kullanılır.
Bu malzemelerin kullanım nedeni, bitümün agregadan ayrılmasını önlemektir. Taş mastik asfalt
kaplamalar, genel olarak karayolları, havaalanları ve otopark yüzeylerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Asfalt kaplama, Mastik asfalt, Taş mastik asfalt (TMA), Elyaf,
Polimer

Design Criteria for Mastic Asphalt and Stone Mastic Asphalt
Road Pavement
ABSTRACT
Many different types of asphalt mixtures are used in flexible pavement applications. Two
of these are mastic asphalt and stone mastic asphalt (SMA). Mastic asphalt pavements create
from combination of high proportion of bitumen, thin aggregate and aggregate powder. In
general, mastic asphalt pavements are used under heavy traffic loads, on bridge and in airports.
SMA is obtained by filling voids in the high ratio coarse aggregate material with bitumen and
aggregate powder. Because of the coarse aggregate structure and the high bitumen content in
the mix, the durability of the stone mastic asphalt pavement is quite high. In the stone mastic
asphalt mixture, the materials such fiber as polymer are used. The reason for the use of these
materials is to prevent the bitumen from leaving the aggregate. Stone mastic asphalt pavements
are widely used on roads, airports and parking lots in general.
Keywords: Asphalt pavement, Mastic asphalt, Stone mastic asphalt (SMA), Fiber,
Polymer
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GİRİŞ
Esnek üstyapı kaplama uygulamalarında birçok değişik tip asfalt karışımları
kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:





Asfalt betonu (BSK)
Mastik asfalt
Taş mastik asfalt
Poröz asfalt

Mastik asfalt kaplamalar; kesikli gradasyonlu ince agrega, bitüm ve mineral fillerden
oluşan boşluksuz bir karışım tipidir. Bu tür karışımların bitüm oranı yüksek, boşluk oranı
düşüktür. Mastik asfalt üretiminde tekerlek izi oluşumunun önlenmesi için sert bitümler
kullanılır. Kum, mineral filler ve bitüm harcı ile yeterli mukavemette karışım hazırlanır. Mastik
asfaltlar sıcak dökülebilir ve sıkıştırma gerektirmez. Mastik asfalt farklı trafik yükü ve iklim
şartları altında karayollarında, köprü üst yüzeylerinde ve havaalanlarında kullanılmaktadır.
Özellikle köprülerde olmak üzere beton veya çelik yüzeyler üzerine gelen asfalt kaplamalar
mastik asfalt karışımları ile yapılmaktadır. Mastik asfalt uygulanmadan önce, minimum 1 saat
süreyle karıştırılmalıdır. Uygulama sırasında da karıştırılmaya devam edilir. Kaplama
yüzeyinde yeterli kayma direncini elde etmek için, yüzeye önceden kaplanmış kırma taş
malzemesi serilmelidir. Mastik asfalt karışımı, hafif trafik yüküne maruz yollarda ya da yaya
yollarında uygulanacaksa, kaplanmış kırma taş yerine kum serilmelidir. Mastik asfalt, ortam
sıcaklığına erişip soğuduktan sonra trafiğe açılmalıdır.
Asfalt yüzdesi fazla olduğundan dolayı, sıcak havalarda uygulama yapılmış yol 24 saat
sonra hizmete açılmalıdır. Mastik asfalt karışım serimi, tek tabaka şeklinde 220oC ila 260oC
arasında uygulanmalıdır [1]. Mastik asfalt üretim sıcaklığını 260oC getirmek için agregayı
yaklaşık 350-400oC ısıtmak gerekmektedir [2].
Taş Mastik Asfalt (TMA) 1960’lı yılların sonunda Almanya‟da çivili kar lastiklerinin
oluşturduğu plastik deformasyonlara karşı koymak amacıyla geliştirilmiş bir karışım tipidir.
Bugün TMA Avrupa ülkeleri ile Japonya ve ABD’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Kesikli
gradasyona sahip olan bu karışım, yüksek miktardaki iri agrega dağılımı içerisindeki
boşlukların bitüm ve filler ile doldurulmasıyla sağlanmaktadır.
2

MASTİK ASFALT KAPLAMALAR

Yüksek stabilite nedeniyle, son yıllarda ülkemizde mastik asfalt uygulaması hız
kazanmaya başlamıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve köprüyol (viyadük)
uygulamalarında mastik kaplama uygulamasına geçmesiyle birlikte mastik asfalt uygulaması
yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde mastik asfalt üretim ve uygulamasına öncülük eden en
önemli şirketlerden birisi İSFALT’ tır. Haliç Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, TEM
otoyolu ve birçok viyadüke mastik asfalt uygulaması bu şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.
Şirketin mastik asfalt uygulaması yanında, uygulamada kullanılan mastik asfalt donanım
teknolojisini de geliştirmesiyle, uygulamada işçilik süresinin minimum seviyeye inmesi
sağlanmıştır.
Mastik asfalt uygulaması karayolu, köprü ve viyadüklerde uygulandığı gibi, otopark
alanlarında, cafe zemininde, restaurant zemininde, kaldırımlarda, üst geçitlerde, yürüyüş
parkurlarında ve yalıtım amaçlı inşaat uygulamalarında da kullanılabilmektedir. Mastik asfalt
uygulamalarının başında çelik köprüler gelmektedir. Çelik köprülere normal asfalt
uygulanmamasının sebebi, normal asfaltın rijit davranış göstermesidir. Mastik asfalt, çelik
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köprülerin trafik yüklerinden dolayı esnemesi sırasında, bu esnemeye uyum sağlayacak şekilde
mükemmel bir şekilde elastik davranış gösterir. Mastik asfalt uygulamasında, en önemli
problemlerden birisi, üretim maliyetinin yüksek olmasıdır. Üretim maliyetinin yüksek
olmasının nedeni, üretimde kullanılan trinidad asfalttır. Trinidad asfaltın nakliye ve stok
giderleri, üretim maliyetini olumsuz olarak etkilemektedir. Mastik asfalt üretimi için yüksek ısı
gerektiğinden, imalat için Benninghoven marka gibi özel asfalt plentleri gerekmektedir.
Benningoven asfalt plentleri, standart olarak mastik asfalt üretimi yapılabilmektedir. Bu
plentler; agrega kurutucusu yapısı, brülör kapasitesi ve agregaya yüksek sıcaklığın optimum
seviyede aktarılabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç
Köprüsü’nde kullanılan mastik asfalt üretiminde Benninghoven marka asfalt plenti
kullanılmıştır.
3

TAŞ MASTİK ASFALT KAPLAMALAR

Bu tip karışımlarda, oluşturulan agrega iskelet yapısı ile yüksek mukavemet
sağlanmaktadır. Asfalt betonu aşınma ve TMA gradasyonlarının karşılaştırılması Şekil 1’de
görülmektedir [3].

Şekil 1. Asfalt betonu aşınma ve TMA gradasyonlarının karşılaştırılması
Taş mastik asfalt kaplamalar, tekerlek izi oluşumuna karşı oldukça dirençlidirler. Karışımın
uygun bir şekilde sıkıştırılması sonucu, içerisindeki yüksek bitüm miktarından dolayı TMA’ların
durabilitesi de yüksektir. Taş mastik asfalt üretiminde ve uygulanmasında bitümün agregadan
ayrılmasını önlemek için, TMA karışımı içerisinde genellikle elyaf ve polimer gibi malzemeler de
kullanılmaktadır. Avrupa’da çivili lastiklerin yasaklanmasından sonra, TMA kullanımı uygulamasına
son verilmesi düşünülürken, aksine TMA’ ın kullanımına devam edilmiştir. Bunun başlıca sebebi,
TMA’ ın BSK aşınma tabakasına göre daha iyi bir performans gösterdiğinin farkına varılmasıdır.
Yüksek performansı nedeniyle, öncelikle havaalanı, ağır trafik yüküne maruz karayolları ve liman
işletmelerinin ağır yük sahalarında kullanımı yaygınlaşmıştır. TMA kaplamalar, düzgün yüzey ve yüzey
dokusu konforlu ve güvenli bir sürüş imkânı sağlar. Yüzey dokusu, yüksek kayma direncine imkân

verebilecek pürüzlülüktedir. TMA içerisinde sağlam bir iskelet yapısı oluşturan sertliği yüksek
agregaların, bitüm, elyaf ve mineral filler ile boşluklarının doldurulması sonucu, yüksek bir
dayanım elde edilmektedir. Asfalt viskoelastik bir malzemedir. Bu nedenle soğuk havalarda
sertleşir, sıcak havalarda yumuşar. Aşırı sıcak havalarda yumuşayan asfalt kaplaması üzerinden
ağır bir araç geçtiği zaman kaplama üzerinde teker izi oluşur. Asfalt sertleştiğinde bu iz kalıcı
hale gelir ve kaplama yüzeyi bozulmuş olur. Teker izi gerek sürüş konforu gerekse sürüş
güvenliği yönünden istenmeyen bir durumdur. Bundan dolayı tekerlek izi oluşumunu önlemek
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amacıyla, yol kaplama üretimlerinde TMA uygulamasına başlanmıştır. Bu nedenle, TMA
uygulamaları genel olarak aşınma tabakası olarak kullanılmaktadır. TMA üretiminde genel
olarak 40-50 pen. veya 50-70 pen. asfalt çimentosu kullanılmaktadır.
TMA karışımı %70-80 oranında kaba agrega, %20-30 ince agrega ve %6-7 gibi yüksek
bitüm içeren kesikli gradasyona sahip karışımlardır [4, 5]. TMA tasarımı için, Blazejowski
kitabında “Genel kurallar” başlığı altında, “Zichner oranları” olarak adlandırılan birtakım
öneriler sunmuştur. Bunlar:
 Karışımda kullanılacak taşların, tercih edilen miktarı %70-75’i oranında sadece
kırılmış taşlardan oluşmalıdır.
 Temel kural, esas karışım gradasyonunda, kaba agrega oranı ince agrega oranından
fazla olmalıdır.
 Mastik (harç) %20-35 oranında olmalıdır.
 Mastiğin %23-28 oranı ise bağlayıcı (bitüm) olmalıdır.
 Değişik tabaka kalınlıkları için değişik tipte agrega tipi olmalıdır.
 Mastiğin içinde sadece kırılmış kum kullanılmalıdır [6, 7].
Taş mastik asfalt karışımında, kaba agrega yapısı arasındaki boşluklar, mastik harç ismi
verilen kırılmış ince agrega, mineral filler, bitüm ve elyafla doldurulmaktadır. Üretimde bitüm
yerine modifiye bitüm de kullanılabilmektedir. Karışımda kullanılan elyaf, yüksek oranda
kullanılan bitümün, agregadan ayrılıp akmasını önlemektedir. TMA uygulamasında, asfalt
üretim tesislerinde agrega, filler ve bitüm 165oC ila 185oC arasında ısıtılarak karışım hazırlanır.
Isıtılan karışıma doğrudan elyaf ilave edilir. Döküm sırasında karışım ısısının en az 145oC
olması istenir. TMA’ da kullanılan agregalar yeterli sertlikte, basınç dayanımı yüksek, organik
madde içermemesi ve kırılmış olması gerekir.
TMA uygulamasında, bitüm oranı yüksek olduğundan, yol uygulamasında bitüm
kaplama yüzeyinden aşağıya doğru akma eğilimi gösterir. Pompaj etkisiyle aşağıda toplanan
bitüm zamanla kaplama yüzeyine çıkarak kusmaya neden olur. Bu olumsuz etkileri ortadan
kaldırmak amacıyla selülozik fiber, mineral fiber, elyaf gibi katkı maddeleri kullanılır.
Modifiye bitüm kullanılması durumunda, karışımda kullanılan katkı madde miktarları
azaltılabilir.
4

TMA TASARIM KRİTERLERİ
TMA agrega şartname limitleri Tablo 1’de görülmektedir [3].
Tablo 1. TMA agrega şartname limitleri
ŞARTNAME LİMİTLERİ
ELEK BOYUTU (mm)
TMA TİP-1
19
100
12,5
90-100
9,5
50-75
4,75
25-40
2,00
20-30
0,42
12-22
0,177
9-17
0,075
8-14

BSK aşınma tabakası görünümü Şekil 2’de görülmektedir [3].
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Şekil 2. BSK aşınma tabakası görünümü
TMA tabakası görünümü Şekil 3’de görülmektedir [3].

Şekil 3. TMA tabakası görünümü
TMA yüzey dokusu görünümü Şekil 4’de görülmektedir [3].

Şekil 4. TMA yüzey dokusu görünümü
TMA ve diğer kaplamaların gradasyon limitleri Tablo 2’de görülmektedir [3].
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Tablo 2. TMA ve diğer kaplamaların gradasyon limitleri
ELEK AÇIKLIĞI
İnch
mm

B.TEMEL-

B.TE-BMEL

KARIŞIM TİPİ (% geçen)
BİNDER
AŞINMA

TMA TİP-1

TMA TİP-2

100
90-100
50-75
25-40
20-30
12-22
9-17
8-14

100
90-100
25-45
20-30
12-22
9-17
8-14

A
1 1/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
No.4
No.10
No.40
No.80
No.200

37,
25,
19,
12,
9,5

100
72-100
5
60-90
50-78
4
43-70
30-55
1
18-42
6-21
7
2-13
0-7
2

100
80-100
70-90
61-81
55-75
42-62
30-47
15-26
7-17
1-8

100
80-100
58-80
48-70
30-52
20-40
8-22
5-14
2-8

100
83-100
70-90
40-55
25-38
10-20
6-15
4-10

4,7
6
2,0
0
0,4
2
0,1
8
0,0
7
4
TMA ve diğer kaplamaların sıkışma ve kalınlık kriterleri Tablo 3’de görülmektedir [3].
Tablo 3. TMA ve diğer kaplamaların sıkışma ve kalınlık kriterleri
BİTÜMLÜ TEMEL
VE BİNDER
AŞINMA
TMA

Tek değer
Ortalama
Tek değer
Ortalama
Ortalama

Sıkışma, %
96
98
97
98
97

Hava boşluğu, %
Ort. maks. 7,5
Ort. maks. 7
Maks. 6

Bitüm toleransı, %

0,3

Maks. 6

TMA ve diğer kaplamaların agrega özellikleri Tablo 4’de görülmektedir [3].
Tablo 4. TMA ve diğer kaplamaların agrega özellikleri
AGREGA DENEYLERİ
Aşınma, maks %
Sağlamlık, (MgSO4), min %
Soyulma Mukavemeti, min %
Yapışma, maks %
Cilalanma değeri, min
Kırılmışlık, min %
Yassılık indeksi, maks %
Su absorpsiyonu, maks %
Metilen mavisi, maks %

AŞINMA BİNDER B.TEMEL S.KAPLAMA TMA
30
35
35
30
25
16
18
18
18
14
50
50
50
50
60
12
50
50
50
100
100
100
80
30
35
35
25
25
2,0
2,5
2,5
2,5
2,0
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
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Kil Topakları ve ufalana. dane, maks %

0,5

0,5

1,0

0,5

0,0

TMA ve diğer kaplamaların tasarım kriterleri Tablo 5’de görülmektedir [3].
Tablo 5. TMA ve diğer kaplamaların tasarım kriterleri

Darbe sayısı
Stabilite, Kg
Akma, mm
Boşluk, %
Asfalt dolu boşluk, %
Filler/Bitüm oranı
Asfalt çimentosu, %
VMA
Elyaf miktarı, %
Bitüm süzülme, %
Rut derinliği
(30000 devir, 60oC’de), %

AŞINMA
BİNDER
Min. Maks. Min. Maks.
75
75
900
750
2
4
2
4
3
5
4
6
65
75
60
75
1,5
1,4
4
7
3,5
6,5
14
13
-

-

-

-

BİTÜMLÜ TEMEL
Min.
Maks.
75
600
2
5
4
7
55
70
3
5,5
12
-

-

TMA
Min.
50
750
2
2
16 Tip-1
17 Tip-2
0,3
-

Maks.
4
4
1,5
0,3
6

SONUÇ ve ÖNERİLERgücer
Mastik asfalt kaplamalar; kesikli gradasyonlu, kırılmış ve sert ince agrega, bitüm ve
mineral fillerden meydana gelen boşluksuz bir karışım tipidir. Mastik asfaltın normal asfalttan
farkları şunlardır:
 Mastik asfalt karışımı içerisindeki bitüm oranı daha yüksektir.
 Karışım içerisinde ince malzeme miktarı daha fazladır.
 Mastik asfaltta trinidad bitüm kullanılmaktadır.
 Normal asfalta kıyasla daha yoğundur.
 BSK uygulamasında asfalt dökümünde 145oC ila 160oC ısı gerekirken, Mastik
asfalt uygulamasında 220oC-240oC arasında daha yüksek bir karışım sıcaklığına ihtiyaç
duyulur.
 Mastik asfalt el ile işlenebilir.
 Mastik asfalt normal asfaltta kıyasla daha dayanıklıdır.
 Renkli olarak üretilebilir.
 Üzerinde farklı desenler oluşturulabilir.
 Geniş sahalara derzsiz olarak uygulanabilir.
 Asit ve aşırı trafik yüküne karşı oldukça dayanıklıdır.
 Trinidad doğal bir asfalt olduğundan, çevresel yan etkisi bulunmamaktadır.
 Plastik deformasyonlara karşı dayanım yüksektir.
 Bitüm-agrega adezyonu daha yüksektir.
 Mastik asfalt üretimi için özel plent ve makineler gerekmektedir.
Taş mastik asfalt yol kaplamaları; yüksek mukavemete sahip, belirli bir gradasyonu
bulunan, ağır trafik yükünün yoğun olduğu tüm karayollarında kullanılabilmektedir. Taş mastik
kaplamalar yüksek mukavemete sahip olduğundan, normal asfalt kaplamalardan daha uzun
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ömürlüdür. Normal asfalt yol kaplama yüzeylerinde oluşabilen tekerlek izleri, taş mastik asfalt
yol kaplamalarında nadiren görülür veya hiç görülmez. Taş mastik asfalt kaplamalar, kaplama
yüzeyinde tekerlek izi oluşmasını önlemede önemli bir etkiye sahiptir. Taş mastik asfalt
kaplamalarda ondülasyon oluşumları önemli ölçüde azalmaktadır. Bu durum kaplamanın
kullanım ömrünü artırmaktadır. Karışımdaki agrega iskelet yapısı ve içerisindeki yüksek bitüm
oranı nedeniyle durabilitesi oldukça yüksektir. TMA’nın başlıca özellikleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir:








Düşük boşluk oranı ve yüksek stabilite
Tekerlek izine karşı yüksek direnç
Yüksek ses yalıtımı
Yüksek agrega-bitüm aderansı
Oksitlenme ve yaşlanmaya karşı yüksek direnç
Yüksek kayma direnci
Normal asfaltlara kıyasla daha uzun ömürlü olması

Taş mastik asfaltın içerisindeki bitümün en uygun oranda kullanımı için, üretim ve
uygulama aşamasında bitümle birlikte elyaf ve polimer gibi malzemeler de karışımda
kullanılmaktadır. Bu malzemelerin kullanım nedeni, bitümün agregadan ayrılmasını
önlemektir. Selülozik Elyaflar, TMA üretiminde stabiliteyi arttıran yüksek bir performansa
sahiptir. Taş mastik asfalt (TMA) uygulamasında bitüm miktarı daha fazla olduğu için bitüm
süzülmesi de sorun olmaktadır. Selülozik elyaflar, süzülmeyi önler ve kaplamadaki kusmayı
engeller. Selülozik elyaflar, asfaltın mekanik mukavemetinin arttırılması, bitümün agregadan
soyulmasının azaltılması ve diğer olumlu özelliklerin karışıma kazandırılması amacıyla
kullanılırlar. TMA asfalt uygulamalarında selülozik elyaf kullanılması, asfalt karışımındaki
bitüm süzülmesini önlemektedir. Selülozik elyaf kullanılması sonrası kaplamanın çatlama
direnci ve stabilitesi yükselmektedir. Bu durum kaplamanın tekerlek izinin ve yorulma
çatlaklarının oluşmasını önlemede katkı sağlamaktadır. Selülozik elyaflar plent karıştırıcısına
manüel ya da bir özel dozaj pompası vasıtasıyla katılmaktadır. Üretim maliyetlerinin düşmesi
için, üretimde kullanılabilecek diğer bitüm, agrega ve katkı malzemeleri için Ar-Ge
çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir.
TMA’ların yüksek oranda bitüm kullanımından dolayı her ne kadar ilk yapım
maliyetlerinin yüksek olacağı düşünülse de, uzun vadede fayda/maliyet oranının yüksek olacağı
gör ardı edilmemelidir. Zira TMA’ların kaplama ömürleri uzun olduğundan bakım ve onarım
maliyetleri düşüktür. TMA’lar yüksek dayanıma sahip olduğundan, kaplama tabakası daha ince
kalınlıkta yapılarak ilk yapım maliyeti düşürülebilir.
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Mineralojik Ve Dokusal Özellikleri: İlk Bulgular
Mineralogical and textural features of the Çakırbağ Granitoid in the eastern
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ÖZET
Bu çalışmada, Bayburt yöresinde yüzeyleme veren Çakırbağ Granitoyidi’nin mineralojik ve
petrografik özellikleri irdelenmiştir. Çalışma alanı doğu Pontidler’in (KD Türkiye) güney zonunda yer
almaktadır. Yörede temel birimleri Eosen yaşlı andezit, bazalt ve piroklastik kayaçlar ile temsil
edilmektedir. Bu birimler Eosen yaşlı Çakırbağ Granitoyidi tarafından kesilmekte ve Kuvaterner yaşlı
alüvyonlar tarafından ise uyumsuz olarak üzerlenmektedir. Çakırbağ Granitoyidi elips şekilli olup,
yaklaşık 9 km2’lik bir alanda yüzeyleme vermekte ve monzonit, kuvarslı monzonit bileşimli kayaçlardan
meydana gelmektedir. Granitoyidler genellikle ince - orta taneli olup, plajiyoklas, ortoklas, kuvars,
piroksen, biyotit, amfibol, apatit, zirkon ve opak minerallerden oluşmaktadır. Granitoyidi oluşturan
kayaçlara ait plajiyoklaslar andezin ve oligoklas (An47-21), K-feldspatlar ise Or65-78 bileşimindedir.
Piroksen mineralleri diyopsit ve ojit kompozisyonu sunmaktadır. Genellikle taneli (granüler) doku
gösteren kayaçlarda feldspat kristalleri yarı özşekilli ve özşekilli gelişmiştir. Ayrıca, bazı örneklerde
poikilitik ve mirmekitik dokular da gözlenmektedir. Buna ilaveten, bazı monzonit örneklerinde, biyotit,
amfibol ve/veya piroksen gibi ferromagnezyen minerallerin, feldspat kristaleri arasında, açısal
boşlukları doldurduğu intergranüler dokular da gözlenmektedir. Monzonit ve kuvars monzonitlerde
magma karışımını gösteren dengesizlik dokuları gözlenmiştir. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçların
ana magması litosferik mantodan türemiş olup, kabuk kayaçlarının katkısı nispeten az orandadır.
Anahtar Kelimeler: Bayburt, Çakırbağ Granitoyidi, Doğu Pontidler, Eosen, Petrografi

ABSTRACT
In this study, mineralogical and petrographical features of the Çakırbağ Granitoid in the Bayburt
area were investigated. The studied area located on the southern zone in the eastern Pontides (NE
Turkey). The basement is represented by Eocene aged andesite, basalt and pyroclastic. These units are
cut by the Eocene Çakırbağ Granitoid and are overlying unconformably by Quaternary alluvium. The
Çakırbağ Granitoid is elliptical shaped, and settled approximately in an area of 9 km2. It consists of
monzonite and quartz monzonite in composition. The granitoid rocks are fine to medium grained, and
composed of plagioclase, orthoclase, quartz, pyroxene, biotite, amphibole, apatite, zircon and opaque
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minerals. The plagioclase minerals are andesine and oligoclase with An47-21 composition. K-feldspar is
in the composition of Or65-78. Pyroxenes are diopside and augite in composition. The rocks display the
commonly granular texture with euhedral and subhedral feldspar crystals. Poikilitic and myrmekitic
textures are also observed in some samples. Furthermore, some monzonite samples exhibit intergranular
texture in which the angular interstices between feldspar grains are occupied by grains of
ferromagnesium minerals such as biotite, amphibole and/or pyroxene. Disequilibrium textures from
monzonite and quartz monzonite have been recorded throughout the Çakırbağ Granitoid indicating
magma mixing. The Çakırbağ Granitoid was produced by the partial melting of lithospheric mantle,
with minor melt contribution derived from the crustal material.
Keywords: Bayburt, Çakırbağ Granitoid, Eastern Pontides, Eocene, Petrography

1 GİRİŞ
Çalışma alanı Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Alp-Himalaya Dağ kuşağı üzerinde ve Doğu
Karadeniz Dağları’nın güney kesiminde yer almaktadır. Bu çalışmada, Bayburt yöresinde yer alan
Çakırbağ Granitoyidi’nin arazideki yayılımları irdelenmiş ve mineralojik-petrografik özellikleri ortaya
konulmuştur. Çalışma alanı doğu Pontidler’in (KD Türkiye) güney zonunda yer almaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Doğu Pontidler’deki Paleozoyik, Jura-Kretase ve Eosen yaşlı plütonik kayaçların dağılımı

2 MATERYAL VE YÖNTEM
Saha çalışmaları kapsamında Çakırbağ Granitoyidi kayaçlarından, birimi temsil eden ve taze olan
kısımlarından sistematik örnekleme yapılmıştır. İnceleme alanından toplanan kayaç örneklerinin
mineralojik ve petrografik özelliklerinin belirlenmesi için 35 adet örneğin ince kesitleri hazırlanmıştır.
İnce kesit örnekleri Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü ince kesit laboratuvarında yapılmıştır. Hazırlanan ince kesitler aynı bölümde
mikroskop laboratuvarında Leica marka polarizan mikroskopta incelenmiş ve mineral parajenezleri ile
dokusal özellikleri ortaya konmuştur. Modal analiz çalışmaları sonucu kayaçların mineralojik
bileşimlerine göre türleri belirlenmiştir.

3 BULGULAR VE TARTIŞMA
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3.1 İnceleme Alanının Jeolojisi
İnceleme alanı Çakırbağ Köyü (Bayburt) ve yakın civarında, volkanik ve plütonik kayaçların
egemen olduğu, yaklaşık 20 km2’lik bir alandan oluşur. Bu alanda yüzeylenen kayaçlar TersiyerKuvaterner yaş aralığında gelişmişlerdir. İnceleme alanında yaşlıdan gence doğru Yazyurdu
Formasyonu (Eosen), Çakırbağ Granitoyidi (Eosen) ve Alüvyon (Kuvaterner) yüzeyleme vermektedir
(Şekil 2).

Şekil 2: İnceleme alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası.

3.2 Çakırbağ Granitoyidi’nin Genel Jeolojisi ve Petrografisi
İnceleme alanının da yer aldığı Doğu Pontid Orojenik Kuşağı’nda volkano-tortul istif içerisine
sokulmuş intrüzif kayaçlar, çeşitli araştırmacılar [1-4] tarafından “Rize Plütonu” adı altında
incelenmiştir. [5] ise, granitten gabroya kadar değişik litolojilerle temsil olunan bu intrüzif kayaçları,
intrüzyon yaşını baz almaksızın “Kaçkar Granitoyidleri” olarak adlandırmıştır. İnceleme alanında geniş
yayılım sunan birim, en iyi gözlendiği Çakırbağ Köyü’ne atfen ilk olarak [6] tarafından “Çakırbağ
Granitoyidi“ olarak adlandırılmıştır. İnceleme alanında Çakırbağ Granitoyidi Alt-Orta Eosen yaşlı
Yazyurdu Formasyonu’nu kesmiştir. [7] tarafından yapılan yaş tayininde ise birimin yaşı 43 milyon yıl
(U-Pb zirkon) olarak bulunmuş olup, Orta Eosen’e (Lütesiyen) karşılık gelmektedir.
Çakırbağ Granitoyidi, uzun ekseni KD-GB istikametinde uzanım gösteren, elips şekilli
yüzeylemeye sahip bir sokulumdan oluşur. Yaklaşık 9 km2’lik bir alanda yüzeyleme veren birim, 4-5
km uzunluğunda ve 1-2 km genişliğindedir. Eosen yaşlı volkanitleri keserek yerleşen granitoyidin
kireçtaşları ile olan dokanaklarında kristalize kireçtaşları gelişmiştir (Şekil 3). Granitoyidin andezitler
ile dokanaklarında ise metaandezitler gözlenmektedir. Çakırbağ Granitoyidi’nde soğuma çatlakları
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mevcut olup, bazı kısımlarda çatlak sistemleri seyrek olarak gelişmiş ve iyi derecede bloklar vermiştir.
Yer yer yan kayaç dokanaklarında, çok çatlaklı ve kırıklı yapılar gelişmiş olmakla birlikte, kayaçlar iyi
blok vermemektedir (Şekil 3).
Çakırbağ Granitoyidi genelde sağlam bir görünüme sahiptir. Arenalaşma az olarak Çacurluk Tepe
ve Korutluğun Tepe civarında görülür. Arenalaşmış kesimlerde kayaç kolayca parçalanmakta olup,
toprağımsı bir yapı kazanmıştır (Şekil 3). Çakırbağ Granitoyidi yaklaşık 2-40 cm enindeki aplit daykları
tarafından kesilmiş olup, az oranda ve küçük boyutlu mafik magmatik anklavlar içermektedir.

Şekil 3: Çakırbağ Granitoyidi’ne ait iri bloklar ve arenalaşmaların görünümü
Makroskobik olarak plajiyoklas, ortoklas, kuvars, biyotit ve piroksen mineralleri tanınabilen
Çakırbağ Granitoyidi’nde monzonit ve kuvarslı monzonit bileşimindeki kayaçlar, makroskobik olarak
renk farklılıkları, dokuları, ayrışma dereceleri, mineral içerikleri, mafik mineral oranları ve birbirleri ile
olan dokanak ilişkileri gibi özelliklerine bağlı olarak ayrılmış ve örneklenmiştir (Şekil 4). Bununla
birlikte, makroskobik olarak ayırt edilemeyen kayaç türleri ise mikroskop yardımıyla ayrılmıştır.
Çakırbağ Granitoyidi’nden sistematik olarak alınan 18 adet örnekte modal analiz yapılmış ve elde
edilen sonuçların KAP diyagramına [8] aktarılması sonucu monzonit ve kuvarslı monzonit bileşimli
kayaçlardan oluştuğu görülmüştür (Şekil 5).
Kuvarslı monzonitlerin modal plajiyoklas içerikleri % 30-45, kuvars içerikleri % 5-16 ve ortoklas
içerikleri de % 35-45 arasında değişmektedir. Monzonitlerin ise modal plajiyoklas içerikleri % 40-52,
kuvars içerikleri % 1-4 ve ortoklas içerikleri % 33-44 arasındadır. Kuvarslı monzonitler modal olarak
daha yüksek kuvars, ortoklas, amfibol ve piroksen içeriklerine sahip iken, monzonitler daha yüksek
plajiyoklas, piroksen ve opak mineral içermektedir.
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Şekil 4: Çakırbağ Granitoyidi’nde kayaçların parlatılmış el örnekleri. a) Monzonit, b) Kuvarslı
monzonit
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Şekil 5: Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerin modal analiz sonuçlarının KAP diyagramındaki
dağılımları [8].

3.2. 1 Monzonitlerin Mineralojik ve Dokusal Özellikleri
Monzonitler, arazide açık gri-pembe renkte görünmekte olup, genellikle sert yapıda ve sarp
engebeler oluşturur. Kayaçta makroskobik olarak plajiyoklas, kuvars ve piroksen mineralleri
tanınabilmektedir. Dokusal olarak tüm kristalli ince-orta taneli (granüler) özellik göstermekte ve başlıca
plajiyoklas, ortoklas, kuvars, klinopiroksen, biyotit, amfibol ve opak mineraller içermektedir (Şekil 6a).
Plajiyoklas, monzonitlerde en bol bulunan açık renkli mineraldir (% 40-48). Genelde iri kristaller
halinde olup, bazı örneklerde küçük tanelere geçiş gösterirler. Öz ve yarı öz şekilli kristaller halinde
olup, bazıları zonlu yapı gösterir. Sönme açıları tayininde cinsinin andezin (An32-37) olduğu
belirlenmiştir. Ortoklas, az oranda ve öz şekilsiz küçük taneler halinde görülür. Mikropertitik yapıdadır.
En yaygın ayrışma türü killeşmedir. Kayaçta % 33-44 oranında bulunur. Kuvars mineralleri irili ufaklı
öz şekilsiz kristaller şeklinde diğer minerallerin arasını doldururlar. Bazı kesitlerde dalgalı sönme
gösterirler. Hem iri hem de küçük kristaller halinde olup, gelişi güzel yönlere sahip kırık ve çatlaklar
içerirler. Kayaçta % 1-4 oranında bulunur. Klinopiroksenler ise yarı özşekilli ve özşekilsiz levhamsı
kristaller halinde olup, genellikle renksiz, soluk yeşilimsi kahverengimsi ve gri tonlarda, çoğunlukla
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pleokroizma göstermez. (110) ikizi belirgindir. (010) yüzeyine paralel kesitlerde maksimum sönme
açıları 41-43 derece olup, ojit bileşimindedir. Bazı kesitlerde ayrışarak klorit ve kalsitleşmişdir. Kayaçta
% 1-4 oranında bulunur. Biyotit, yarı öz şekilli ve öz şekilsiz kristaller halinde ve kısmen kloritleşmiştir.
(001) yüzeyine paralel dilinime göre dik sönme göstermektedir. Kayaçta % 1-5 oranında bulunur.
Amfibol mineralleri öz ve yarı öz şekilli levhamsı prizmatik kristaller halindedir. Pleokroizma renkleri
yönlere göre x: açık sarı, y: yeşil, z: mavimsi yeşildir. Genellikle uzanım istikametine paralel tek yönde
dilinimler, seyrek olarak birbirleriyle yaklaşık 56 derecelik açılar yapan dilinimler görülür. (010)
yüzeyine paralel kesitlerde maksimum sönme açıları 12-15 derece arasındadır. Kayaçta % 2-4 oranında
bulunur. Opak mineraller ise kayaçta irili ufaklı öz şekilsiz taneler şeklinde ve % 2-3 oranında bulunur.
Örnekler tali mineral olarak apatit ve zirkon içermektedir. Ayrışma minerallerini serizit, kalsit ve klorit
oluşturur.

3.2. 2 Kuvarslı Monzonitlerin Mineralojik ve Dokusal Özellikleri
Çakırbağ Granitoyidi’nde yayılımı monzonitlere nazaran daha az olan kuvarslı monzonitler
genelde açık gri ve yer yer pembemsi renktedir. Dokusal olarak tüm kristalli ince-orta taneli (granüler),
yer yer de mirmekitik ve poikilitik dokuludur. Ana bileşenlerini plajiyoklas, ortoklas, kuvars, biyotit,
klinopiroksen, amfibol ve opak mineraller oluşturur (Şekil 6b). Plajiyoklas öz ve yarı öz şekilli
dikdörtgenimsi kristaller halinde bulunur. 010’a dik kesitlerde yapılan tayinlerde, cinsinin oligoklas
(An21-24) olduğu belirlenmiştir. İri plajiyoklas kristalleri, küçük amfibol ve opak mineral enklüzyonları
içerirler. Zonlanma gösteren kristallerde halkalı zonlanma görülür. İri kristallerden bazılarının kenar
kısımları kaybolmuş, yerlerine veya üstlerine, duruşu, ikizlenmesi ve zonlanması farklı olan başka
küçük plajiyoklas kristalleri yerleşmiştir. İri kristallerin bazıları kırıklı ve çatlaklı yapıdadır. Kayaçta %
30-45 oranında bulunur. Ortoklas mineralleri öz şekilsiz kristaller halinde olup, kuvarsla birlikte diğer
minerallerin arasını doldurur. Yer yer karlsbad ikizi gösterir, ancak çoğunlukla pertitik özelliktedir. İri
ortoklas kristalleri küçük taneli kuvars, plajiyoklas, biyotit ve opak mineralleri enklüzyon olarak içerir.
En yaygın ayrışma türü killeşmedir. Kayaçta % 35-45 oranında bulunur. Kuvars mineralleri ise öz
şekilsiz irili ufaklı kristaller halinde diğer minerallerin arasındaki boşlukları doldurmuştur. Kayaçta
plajiyoklasdan sonra en bol bulunan açık renkli mineraldir (% 5-16). Bazı kesitlerde dalgalı sönmeli,
bazı kesitlerde de çatlaklı ve kırıklı yapıdadır. Biyotitler öz ve yarı öz şekilli çubuğumsu prizmatik
kristaller halindedir. (001) yüzeyine paralel dilinimi belirgindir ve bu dilinime göre dik sönmelidir.
Ayrışmamış minerallerde pleokroizma yönlere göre z ve y: açık-kırmızı kahverengi x: açık sarıdır. Bazı
kesitlerde kısmen ayrışarak klorite dönüşmüş olup, dilinimler boyunca epidot ve opak mineral
yığışımları gözlenir. Bazan zirkon, apatit ve opak mineral inklüzyonları içerir. Kayaçta % 1-5 oranında
bulunur. Klinopiroksen mineralleri ise yarı özşekilli ve özşekilsiz levhamsı kristaller halindedir.
Genellikle renksiz, soluk yeşilimsi kahverengimsi ve gri tonlarda olup, çoğunlukla pleokroizma
göstermez. (110) ikizi belirgindir. (010) yüzeyine paralel kesitlerde maksimum sönme açıları 41-43
derecedir. Bazı kesitlerde ayrışarak, kısmen klorit ve kalsitleşmişlerdir. Kayaçta % 2-5 oranında
bulunur. Amfiboller öz ve yarı özşekilli levhamsı kristaller halinde görülür. Bazal kesitlerinde altıgen
şekli ve 56-124o açı yapan iki dilinimi nettir. Yönlere göre pleokroizması z: mavimsi-kahverengimsi
yeşil, y: yeşil, x: açık sarı-yeşildir. (010) yüzeyine paralel kesitlerde maksimum sönme açıları 12-13
derecedir. Genellikle biyotit mineralleri ile iç içe bulunurlar ve kümilofirik dokuyu oluştururlar. Bazı
mineraller ayrışarak kalsit ve klorite dönüşmüşlerdir. İri kristaller, plajiyoklas ve opak mineral
kapanımları içerirler. Kayaçta % 1-5 oranında bulunur. Opak mineraller ise kayaçta irili ufaklı öz
şekilsiz taneler şeklinde ve % 1-3 oranında bulunur. Örnekler tali mineral olarak apatit ve zirkon
içermektedir. Ayrışma mineralleri olarak ise killeşme, kalsitleşme ve serizitleşme gözlenmektedir.

a
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Şekil 6: (a) Çakırbağ Granitoyidi içindeki monzonitlere ait poikilitik doku. (b) Çakırbağ Granitoyidi
içindeki kuvarslı monzonitlere ait taneli doku (Ç.N.,Pl: Plajiyoklas, K: Kuvars, Ort: Ortoklas, Pl:
Plajiyoklas, Hb: Hornblend).
4 SONUÇLAR
Doğu Pontidler’in (KD Türkiye) güney zonunda, Bayburt yöresinde yüzeyleme veren Çakırbağ
Granitoyidi’nin mineralojisi ve petrografisine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir.
 Çakırbağ Granitoyidi elips şekilli olup, yaklaşık 9 km2’lik bir alanda yüzeyleme vermekte ve
monzonit, kuvarslı monzonit bileşimli kayaçlardan meydana gelmektedir.
 Granitoyidler genellikle ince - orta taneli dokusal özellikte olup, yer yer mirmektik ve
poikilitik dokular da gözlenmektedir. Genel olarak monzonit ve kuvars monzonitlerde magma
karışımını gösteren dengesizlik dokuları gözlenmiştir.
 Kayaçların ana bileşenlerini genel olarak plajiyoklas, ortoklas, kuvars, piroksen, biyotit,
amfibol ve opak mineralleri oluşturmaktadır. Tali bileşen olarak apatit ve zirkon, ayrışma
ürünleri olarak ise serizitleşme, kalsitleşme, kloritleşme ve killeşme görülmektedir.
 Yapılan çalışmalar, Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçların ana magmasının litosferik
mantodan türediğine ve kabuk kayaçlarının katkısının nisbeten az oranda rol oynadığına işaret
etmektedir.
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ÖZET
Çalışma alanı doğu Pontidler’in (KD Türkiye) güney zonunda yer almaktadır. Arslandede
Granitoyidi elips şekilli olup, yaklaşık 24 km2’lik bir alanda yüzeyleme vermektedir. Bu çalışmada,
Arslandede (Bayburt) yöresinde yüzeyleme veren Arslandede Granitoyidi’nin ve içerisinde gözlenen
mafik magmatik anklavların mineralojik, petrografik ve dokusal özellikleri irdelenmiştir. Yörede temel
birimleri Eosen yaşlı andezit ve piroklastik kayaçlar ile temsil edilmektedir. Bu birimler Eosen yaşlı
Arslandede Granitoyidi tarafından kesilmekte ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından ise uyumsuz
olarak üzerlenmektedir. Arslandede Granitoyidi çeşitli granitik kayaçlar içermekte olup, başlıca
monzogabro, monzodiyorit, monzonit, kuvars monzonit ve monzogranit bileşimli kayaçlardan meydana
gelmektedir. Ayrıca, mafik mikrogranüler anklavlar (MMA) da gözlenmektedir. Anklavlar ana
kayaçlara oranla daha ince taneli ve daha koyu renkli olmalarına rağmen, benzer mineralojik ve
petrografik özellikler gösterirler. MMA’lar diyorit ve monzodiyorit bileşiminde olup, genellikle
monzonit ve monzogranitlerde gözlenmektedir. Granitoid kayaçlar ince-orta taneli dokular sergilemekte
ve plajiyoklas, ortoklas, kuvars, hornblend, biyotit, klinopiroksen, apatit, zirkon ve opak minerallerden
meydana gelmektedir. Kayaçlar yaygın olarak tanesel (granüler) dokulu olup, yarı özşekilli ve özşekilli
feldspatlar ve mafik (hornblend, biyotit ve klinopiroksen) kristallerden meydana gelmektedir. Bazı
örneklerde poikilitik dokular da gözlenmektedir. Bunula birlikte, bazı monzogabro örneklerinde,
plajiyoklas kristalleri arasındaki açısal boşlukların, klinopiroksen gibi ferromagnezyen mineraller
tarafından doldurulduğu, taneler arası doku gözlenmektedir. Arslandede Granitoyidinde magma
karışımına işaret eden dengesizlik dokuları gözlenmektedir. Elde edilen veriler Arslandede
Granitoyidi’ne ait kayaçların ana magmasının litosferik mantodan türediğini ve kabuk kayaçlarının
katkısının nisbeten az olduğunu gösterir. MMA’lar, felsik ana kayaç içerisinde soğumuş olan, eş yaşlı
mafik magmanın felsik magma ile tam karışamayan küçük kütlelerini temsil eden magma karışım
ürünleri olarak kabul edilebilirler.
Anahtar Kelimeler: Arslandede Granitoyidi, Bayburt, Doğu Pontidler, Eosen, Mafik
Mikrogranüler Anklavlar

ABSTRACT
The study area is located on the southern zone in the eastern Pontides (NE Turkey). The
Arslandede Granitoid is ellipse shaped, and settled approximately in an area of 24 km 2. In this study,
mineralogical, petrographical and textural features of Arslandede Granitoid and their mafic magmatic
enclaves in the Arslandede (Bayburt) area were investigated. The basement is represented by Eocene
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aged andesite and pyroclastics. These units are cut by the Eocene Arslandede Granitoid and are overlie
unconformably by Quaternary alluvium. The Arslandede Granitoid contains various granitic rocks. It
consists of monzogabbro, monzodiorite, monzonite, quartz monzonite and monzogranite in
composition. In addition, mafic microgranular enclaves (MMEs) are observed in the Arslandede
Granitoid. Although enclaves are finer granular and darker colored than their host rocks, they also show
similar mineralogical and petrographical properties. MMEs are composed of diorite and monzodiorite,
and are observed in the monzonite and monzogranite composed host rocks. The granitoid rocks are fine
to medium grained, and composed of plagioclase, orthoclase, quartz, hornblende, biotite, clinopyroxene,
apatite, zircon and opaque minerals. The rocks display the commonly granular texture with euhedral and
subhedral feldspar and mafic (hornblende, biotite and clinopyroxene) minerals. Poikilitic textures are
also observed in some samples. Furthermore, some monzogabbro samples exhibit intergranular texture
in which the angular interstices between plagioclase grains are occupied by grains of ferromagnesium
minerals such as clinopyroxene.
As a result, disequilibrium textures from granitoid rocks have been recorded throughout the
Arslandede Granitoid indicating magma mixing. The Arslandede Granitoid was produced by the partial
melting of lithospheric mantle, with minor contribution from the crustal rocks. The MMEs are accepted
as magma mixing (mixing/magma mingling) products that are small bodies of the similarly aged mafic
magma and solidify in the host rock.
Keywords: Arslandede Granitoid, Bayburt, Eastern Pontides, Eocene, Mafic microgranular
enclaves

1 GİRİŞ
Çalışma alanı Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Alp-Himalaya Dağ kuşağı üzerinde olup, Doğu
Karadeniz Dağları’nın güney kesiminde yer almaktadır. Bu çalışmada, Bayburt yöresinde yer alan
Arslandede Granitoyidi ve içindeki mafik magmatik anklavlar (MMA)’ın mineralojik-petrografik
bileşimi ortaya konmuştur. Çalışma alanı doğu Pontidler’in (KD Türkiye) güney zonunda yer almaktadır
(Şekil 1).

Şekil 1: Doğu Pontidler’deki Paleozoyik, Jura-Kretase ve Eosen yaşlı plütonik kayaçların dağılımı

2 MATERYAL VE YÖNTEM
Saha çalışmaları kapsamında birimi temsil eden ve taze olan kısımlarından sistematik örnekleme
yapılmıştır. İnceleme alanından toplanan kayaç örneklerinin mineralojik ve petrografik özelliklerinin
belirlenmesi için, granitoyidlerden 30 ve granitoyid içerisindeki anklavlardan 8 olmak üzere toplam 38
adet örneğin ince kesitleri hazırlanmıştır. İnce kesit örnekleri Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ince kesit laboratuvarında yapılmıştır.
Hazırlanan ince kesitler aynı bölümde mikroskop laboratuvarında Leica marka polarizan mikroskopta
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incelenmiş ve mineral parajenezleri ile dokusal özellikleri ortaya konmuştur. Modal analiz çalışmaları
sonucu kayaçların mineralojik bileşimlerine göre türleri belirlenmiştir.

3 BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 İnceleme Alanının Jeolojisi
Çalışma alanı Arslandede Köyü (Bayburt) ve yakın civarında, volkanik ve plütonik kayaçların
egemen olduğu, yaklaşık 24 km2’lik bir alandan oluşur. İnceleme alanında yaşlıdan gence doğru
Yazyurdu Formasyonu (Eosen), Arslandede Granitoyidi (Eosen) ve Alüvyon (Kuvaterner) yüzeylenme
vermektedir (Şekil 2).

Şekil 2: İnceleme alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası.

3.2 Arslandede Granitoyidi’nin Genel Jeolojisi ve Petrografisi
İnceleme alanınında içinde yer aldığı Doğu Pontid Orojenik Kuşağı’nda volkano-tortul istif
içerisine sokulmuş intrüzif kayaçlar, çeşitli araştırmacılar [1-4] tarafından “Rize Plütonu” adı altında
incelenmiştir. [5] ise, granitten gabroya kadar değişik litolojilerle temsil olunan bu intrüzif kayaçları,
intrüzyon yaşını baz almaksızın “Kaçkar Granitoyidleri” olarak adlandırmıştır. İnceleme alanında geniş
yayılım sunan birim, en iyi gözlendiği Arslandede Köyü’ne atfen ilk olarak [6] tarafından “Arslandede
Granitoyidi“ olarak adlandırılmıştır.
Arslandede Granitoyidi, elips şekilli olup, yüzeyleme uzun ekseni KD-GB istikametinde uzanım
göstermektedir. Yüzeyleme alanı 3-4 km uzunluğunda ve 1-2 km genişliğinde olup, yaklaşık 7 km2’lik
bir alanda yayılım göstermektedir. Granitoyid Eosen yaşlı volkanitleri kesmiş ve kireçtaşları ile olan
dokanaklarında skarn zonları gelişmiştir. Benzer şekilde, andezitler ile dokanaklarında ise
metaandezitler gelişmiştir. Arslandede Granitoyidi’nde bazı kısımlarda çatlak sistemleri seyrek iyi
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olarak gelişmiş ve iyi derecede bloklar vermişlerdir. Bazı mevkilerde, özellikle de yan kayaç
dokanaklarında, çok çatlaklı ve kırıklı yapılar gelişmiş olmakla birlikte, bu kesimlerde kayaçlar iyi blok
vermemektedir (Şekil 3).

Şekil 3: Arslandede Granitoyidi’ne ait çatlaklı yapıların saha görünümü
Arslandede Granitoyidi mafik mikro granüler anklav ve az oranda da yan kayaç ksenoliti
içermektedir. Mafik magmatik anklavların tümü içinde bulundukları kayaçlara göre daha ince taneli ve
daha koyu renktedir. Granitoyidi oluşturan monzogabro, monzodiyorit, monzonit, kuvarslı monzonit ve
granit bileşimindeki kayaçlar, makroskobik olarak renk farklılıkları, dokuları, ayrışma dereceleri,
mineral içerikleri, mafik mineral oranları, anklav içerikleri ve birbirleri ile olan dokanak ilişkileri gibi
özelliklerine bağlı olarak birbirlerinden ayrılabilmiştir (Şekil 4). Ancak, makroskobik olarak ayırt
edilemeyen kayaç türleri, mikroskop yardımıyla ayrılmıştır.
Arslandede Granitoyidi’nden sistematik olarak alınan 27 adet örnekte modal analiz yapılmış ve
elde edilen sonuçların KAP diyagramına [7] aktarılması sonucu monzogabro, monzodiyorit, monzonit,
kuvarslı monzonit ve granit bileşimli kayaçlardan oluştuğu görülmüştür (Şekil 5).
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Şekil 4: Arslandede Granitoyidi’ne ait kayaçların parlatılmış el örnekleri,a) monzogabro, b)
monzodiyorit, c) monzonit, d) kuvarslı monzonit, e) granit.

Makroskobik olarak plajiyoklas, ortoklas, kuvars, hornblend ve biyotit mineralleri
tanınabilmektedir. Monzonitlerin modal plajiyoklas içerikleri % 48.5-52.5, kuvars içerikleri % 2.9-3.5
ve ortoklas içerikleri de % 31.7-34.7 arasında değişmektedir. Kuvarslı monzodiyoritlerin modal
plajiyoklas içerikleri % 47.5-59.0, kuvars % 6-13.3 ve ortoklas % 14.6-23.7 aralığındadır. Kuvarslı
monzonitlerin modal plajiyoklas içerikleri % 31.5-48.5, kuvars % 6.5-16.6 ve ortoklas içerikleri de %
30.1-40.5 arasında değişmektedir. Granitlerin modal plajiyoklas içerikleri % 25.4-42.1, kuvars % 19.630.0 ve ortoklas içerikleri de % 28.1-41.2 arasındadır. Monzodiyorit ve Monzogabroların modal
plajiyoklas içerikleri % 51.5-62.6, kuvars % 2.1-3.2 ve ortoklas içerikleri de % 13.5-23.7 arasında
değişmektedir. Modal analizi yapılan kayaç örneklerin plütondaki konumları ve modal bileşimleri
dikkate alınarak hazırlanan zonlanma haritası ise Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 5: Arslandede Granitoyidi’ne ait örneklerin modal analiz sonuçlarının KAP diyagramındaki
dağılımları [7].

Şekil 6: Modal analizi yapılan örneklerin plütondaki konumları ve modal bileşimlerinden itibaren
hazırlanan zonlanma haritası

3.3 Granitoyidlerin Dokusal Özellikleri
Monzodiyorit/ monzogabrolar genelde plütonun kenar kısımlarında, yaklaşık 2 km2’lik bir alanda
yayılım gösterirler. Başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, hornblend, biyotit ve ojit mineralleri içerirler.
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Tali mineral olarak apatit, ikincil olarak ise serizitleşme, kloritleşme, kalsitleşme ve epidotlaşma
gözlenmektedir. Kayaçlar ince-orta taneli granüler doku sergiler (Şekil 7a).
Monzonitler Arslandede Granitoyidi içerisinde yayılımı en fazla olan kayaçlar olup, yaklaşık 2
km2’lik bir alanda yüzeylenirler. Başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, hornblend, biyotit, klinopiroksen
ve opak mineraller içerirler. Tali mineral olarak apatit ve zirkon, ikincil olarak ise serizitleşme,
kalsitleşme ve kloritleşme gözlenmektedir. Kayaçlarda ince-orta taneli granüler dokular görülür (Şekil
7b).
Kuvarslı Monzonitlerin yayılımları granitlere göre daha fazla ve genellikle granitlerin dış
kısmında ve onları çevreleyen zon boyunca yüzeylenmektedir. Genellikle koyu renkli mafik anklavlar
içerirler. Başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, hornblend, biyotit, klinopiroksen ve opak mineraller
içerirler. Tali mineral olarak apatit ve zirkon, ikincil olarak ise killeşme, kalsitleşme ve serizitleşme
gözlenmektedir. Kayaçlar ince-orta taneli granüler yer yer de mirmekitik ve poikilitik dokular gösterirler
(Şekil 7c).
Monzogranitler, monzogabrolardan sonra yayılımı en az olan kayaçları oluştururlar (yaklaşık 1
km2) ve genellikle kuvarslı monzonitlerin iç kısmında yer alırlar. Başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas,
biyotit, hornblend ve klinopiroksen mineralleri içerirler. Tali mineral olarak apatit ve zirkon, ikincil
olarak ise serizitleşme, kalsitleşme, kloritleşme ve killeşme gözlenmektedir. Kayaçlar ince-orta taneli
granüler, monzonitik, poikilitik, yer yer de mikrografik dokular sergiler (Şekil 7d).

3.4 Mafik Mikrogranüler Anklavların (MMA) Dokusal Özellikleri
Arslandede Granitoyidi’ne ait anklavlar [8] sınıflamasına uygun olarak adlandırılmışdır. Oval
şekilde ve ince taneli magmatik dokuya sahip olan anklavlara da “mafik mikrogranüler anklav” adı
verilmiştir. Arslandede Granitoyidi’nde gözlenen mafik mikrogranüler anklavlar ana kaya ile keskin
sınır yapmasına rağmen herhangi bir metamorfizma izi veya metamorfizma mineraline rastlanmamıştır.
Köşeli veya hafifçe elipsoidal şekilli olup, boyutları 1cm ile 10 cm arasında değişmektedir. Modal
analiz sonuçlarına göre, Arslandede Granitoyidi’ndeki mafik mikrogranüler anklavların diyorit ve
monzodiyorit bileşiminde oldukları belirlenmiştir.
Diyorit anklavların modal plajiyoklas içerikleri % 68.2-84.3, kuvars % 0.9-2.1, ortoklas % 1.84.2, hornblend % 5.7-5.8, piroksen % 1.8-21.4, ve opak mineral içerikleri % 3.7-7.4 arasında
değişmektedir. Mozodiyoritik anklavların plajiyoklas içerikleri ise % 53.6-58.8, kuvars % 1.9-2.6,
ortoklas % 8.5-12.8, hornblend içeriği % 0.4, piroksen % 26.7-26.9 ve opak mineral içerikleri % 3.73.9 arasındadır. Dokusal olarak taneli (granüler) doku gösterirler (Şekil 7e ve 7f).
4 SONUÇLAR
Doğu Pontidler’in (KD Türkiye) güney zonunda, Bayburt yöresinde yüzeyleme veren Arslandede
Granitoyidi ve içerisindeki mafik magmatik anklavların jeolojsi ve petrografisine yönelik
gerçekleştirilen çalışmalarda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
 Arslandede Granitoyidi elips şekilli olup, yaklaşık 24 km2’lik bir alanda yüzeyleme vermekte
ve başlıca monzogabro, monzodiyorit, monzonit, kuvars monzonit ve monzogranit bileşimli
kayaçlardan meydana gelmektedir. Mafik magmatik anklavlar ise diyorit ve monzodiyorit
bileşimi sergilemektedir. Anklavlar ana kayaçlara oranla daha ince taneli ve daha koyu renkli
olmalarına rağmen, benzer mineralojik ve petrografik özellikler gösterirler.
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Şekil 7: Arslandede Granitoyidi içindeki, a) monzogabrolara ait taneli doku, b) monzonitlere ait
poikilitik doku, c) kuvarslı monzonitlere ait poikilitik doku, d) monzogranitlere ait ince taneli doku, e)
diyorit bileşime sahip mafik mikrogranüler anklavlarda mikrogranüler doku, f) monzodiyorit
bileşimindeki mafik magmatik anklavlara ait ince taneli doku.
 Granitoyidler genellikle ince - orta taneli dokusal özellikte olup, yer yer mirmektik ve
poikilitik dokular da gözlenmektedir. Genel olarak magma karışımını gösteren dengesizlik
dokuları gözlenmiştir. Bazı monzogabro örneklerinde, plajiyoklas kristalleri arasındaki açısal
boşlukların, klinopiroksen gibi ferromagnezyen mineraller tarafından doldurulduğu, taneler
arası doku gözlenmektedir.

316 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

 Kayaçların ana bileşenlerini başlıca plajiyoklas, ortoklas, kuvars, hornblend, biyotit,
klinopiroksen ve opak mineraller oluşturmaktadır. Tali bileşen olarak apatit ve zirkon, ayrışma
ürünleri olarak ise serizitleşme, kalsitleşme, kloritleşme, epidotlaşma ve killeşme
görülmektedir.
 Arslandede Granitoyidi’ne ait kayaçların ana magmasının litosferik mantodan türediğini ve
kabuk kayaçlarının katkısının nisbeten az olduğunu göstermektedir. Anklavlar, felsik ana
kayaç içerisinde soğumuş olan, eş yaşlı mafik magmanın felsik magma ile tam karışamayan
küçük kütlelerini temsil eden magma karışım ürünleri olarak kabul edilebilirler.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma, ilk yazarın yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bununla
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ÖZET
İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar sürekli olarak doğayla etkileşim halinde
olmuştur. Bu etkileşimi tarih boyunca ortaya çıkardığı değişimler mimari ürünlerde de kendini
göstermiş ve farklı esinlenme örneklerini oluşturmuştur. Antik dönemden XX. Yy’a kadar
doğa biçimsel ve strüktürel olarak öykünme kaynağı olurken bilimsel ve teknolojik gelişmelerle
beraber doğanın sistematik olarak öğrenimi yaşamsal dengenin unsurlarının mekanizması
mimarlığı etkileyerek tasarım ve üretim süreçleri için esin kaynağı olmuştur. XX. yy sonlarında
doğal yapılaşmalardan ve oluşumlardan esinlenilmiş/ öğrenilmiş/ uyarlanmış metaforların
mimari tasarıma aktarılması Biyomimesis kavramı ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Günümüzde
biyomimesis kavramını bir adım öteye taşıyan, yaşamsal döngünün devamlılığının en küçük ve
etkin olan DNA’nın işleyiş ve canlıya kazandırım/oluşum mekanizmasının, bilimsel verilerle
analizinin, mimari ürünlere uyarlanması fikri ile ortaya çıkan genetik mimarlık yaklaşımının
önermeleri ve olası etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Genetik mimarlık, Genetik, Mimarlık ve doğa etkileşimi.

Interaction/Similarity between Architecture and Nature: Paradigm of Genetic
Architecture
ABSTRACT
Human being has been constantly interacting with nature from its existence. The changes
that this interaction has emerged throughout history have also manifested itself in architectural
products, and different inspiration has become a source of emulation of antiquity and structure,
while the mechanism of systematic learning and vital equilibrium elements of scientific and
technological developments has been a source of inspiration for design and production
processes by influencing architecture. At the end of the 20th century, it was attempted to
understand the concept of Biomimesis by transferring architectural design to natural
architectures and inspired/learned/adapted metaphors from their formations. Today, the
proposals and probable effects of the approach of genetic architecture, which brings the concept
of biomimics one step further, the idea of adaptation of the mechanism of the functioning and
formation of living organisms, the analysis of scientific evidence, and architectural products,
the smallest and most effective DNA of its continuity, has been tried to be evaluated.
Keywords: Genetic architecture, Genetic, Architecture and nature interaction
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1 GİRİŞ
Doğadaki bütün varlıkların, organizma olarak devamlılığı için yaşamsal bir döngüleri ve
bu döngüde denge, uyum ya da fayda sağlamak için birbirleri kurguladıkları etkileşimleri
vardır. İnsan da doğanın bir bileşeni olarak yaşadığı çevreyle etkileşimini sürdürürken fiziksel
çevresinden etkilenmiş ve karşılaştığı sorunları doğadaki oluşumları gözlemleyerek, deneyerek,
benzeştirerek çözmeye çalışmıştır. İnsanın doğayla kurduğu etkileşimleri, en temel gereksinim
olan barınma ihtiyacı temelinde gelişen, sonrasında yerleşik düzenle gelen farklı gereksinimleri
karşılayan mekanların, biçimsel ve strüktürel yapısını inceleyerek, doğa ile nasıl ve ne olarak
benzeştiği görülebilmektedir. Bu benzeşimlerin, gözlemlenebilen doğanın canlı ve cansız
varlıklarının biçimleri ve strüktürlerinin birçok tasarımcı tarafından mimari ürünlere
analojilerle metaforik olarak aktarıldığı söylenebilir. Mimarlık ve doğa arasındaki etkileşimde;
doğa unsurları, mimar ürünlerde metaforik olarak biçim arayışlarında antik dönemden itibaren
kullanılmış, XIX. yy’dan sonra ise strüktürel arayışlarda da kullanılmaya başlanmıştır.
XX.yy’dan itibaren ise bilişim ve genetik alanlarında yaşanan bilimsel ve teknolojik
gelişmeler; günümüzde mimarlıkta biçimsel
veya
strüktürel
benzeşimler
ile
oluşturulabilen sonuç ürünü ve ürünün tasarım sürecini etkileyebilecek perspektifler
sunmaktadır [11]. Genetik alanındaki gelişmeler ışığında ortaya konan genetik mimarlık
yaklaşımı, doğa ile benzeşime radikal bir açı kazandırarak, geleceğin mimarlığı için doğanın
işleyiş mantığından hareketle, canlı bir organizma gibi yaşayan yapılar/kentler önermektedir.
2 MİMARLIK VE DOĞA ETKİLEŞİMİ/BENZEŞİMİ
İnsanoğlu yeryüzünde, doğa ile ilişkiye girdiği andan itibaren ihtiyaçları doğrultusunda
doğadan faydalanmıştır. Antik çağlardan günümüze kadar canlı ve cansız oluşumlar mimarlığa
idealize edilmiş ve doğa insan için esin kaynağı olmuştur. İnsanoğlu doğayı duyu organları ile
algılar, kendisinde bıraktığı etkiyi tinsel ve zihinsel yaklaşımlarla bir sonraki evreye taşır. Bu
bağlamda mimarlığın bir sanat olarak nüvesi doğa ve aklın birlikteliği olarak tanımlanır [4,6].
Mimarlık ve doğa arasındaki ilişki, biçimsel ve strüktürel benzeşimlerle, mimarlığın
doğayı taklit ederek ve öğrenerek yorumlaması ile gelişmiştir. Bu benzeşimler; doğadaki canlı
ve cansız varlıkların ve bunların oluşturduğu yapıların biçimlenişinde gözlemlenebilen
formların mimarlığa yansımasını; kurallı (altın oran, simetri, yaygın geometrik formlar,
çokyüzlü, prizmatik, daire, spiral gibi), kuralsız (düzensiz eğrilerden oluşan karmaşık, amorf,
fraktal), bitkisel, zoomorfik, antropomorfik, mikroskobik biçimlenişler olarak, doğa kaynaklı
strüktürlerin yansımasını ise omurgalı, kabuk ve hücresel strüktürler olarak sınıflandırılmıştır
[13] (Şekil 1).

Şekil 1: Doğadaki Benzeşim Örnekleri
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XIX.yy’da yaşanan Endüstri Devrimi beraberinde gelişen üretim teknolojilerinin, yapım
aşamasında çeliğin kullanımına olanak tanıması, bu sayede daha hafif, dayanımı yüksek, esnek
strüktürlerin oluşturulabilmesi ve biyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışı ile beraber doğanın
tüm bileşenlerinin gözlemlenebilir olmaktan öteye giderek bilimsel verilerle açıklanabilmesi,
mimarlığın doğadan öğrenme ve esinlenme sürecini etkileyerek farklı yaklaşımların gelişmesini
sağlamıştır. Böylece doğadaki bitkisel,
zoomorfik,
antropomorfik ve kuralsız
biçimlenişlerindeki esnekliğin, strüktürel açıdan uygulanabilirliğini arttığından bu yüzyılda
birçok mimari örnekle karşılaşılmaktadır. XIX.yy’da Antoni Gaudi’nin doğa-mimari
benzeşiminde “rastlantısal eğrisellik” yaklaşımı ile verdiği çarpıcı örnekler öne
çıkmaktadır [11,10].
Yeni ve farklı mimarlık yaklaşımlarının ortaya çıktığı XX.yy’da, 1953 yılında DNA’nın
yapısının James D. Watson ve Francis Crick tarafından açıklanması, mimari yaklaşımlarda
farklı
paradigmaları
geliştirmiştir [3]. “XX.yy’ın sonlarına doğru doğada gözlemlenen
oluşumların mimarlığa esin kaynağı oluşu Biyomimesis terimi ile ifade edilebilir” [1]. “Jonine
Benyus (araştırmacı biyolog) doğadan öğrenilen bilginin nesnelere aktarılmasıyla Biyomimikri
devriminin yaşandığı ve doğadan öğrenme biçimimizin geçmişteki görsel esinlenmelerden
farklı olmaya başladığının altını çizmiştir” [5]. Böylece mimarlık, doğadan esinlenme, öğrenme
ve uyarlama sürecinde;
gözlemlenebilir biçim ve strüktürlerin benzeşiminden salt
gözlemleyerek ulaşılamayan, doğanın işleyiş mekanizmasını analiz eden bilim dallarıyla
etkileşime geçmiştir. Bu dönemde ütopik yaklaşımlardan biri olarak değerlendirilen ve bilimsel
gelişmelerden esinlenen Metabolist akımla gerçekleştirilen ilk proje Kisho Kurokawa
tarafından tasarlanan Helix Kent projesidir (Şekil 2). Bu proje DNA yapısına benzer sarmal
bir strüktüre sahiptir [8].

Şekil 2: Helix Kent Projesi

XX.yy’ın sonlarından itibaren doğal yapılardan veya sistemlerden öğrenilmiş ve
esinlenilmiş, tasarımlar Biyomimesis kavramı ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde
bilimsel metaforlar olarak başlayan etkileşim, genetik biliminde ki ilerlemelerle, genetik
algoritmalarla tasarlanacak yapay doğa ve yaşayan binalar fikirleriyle boyut değiştirmiştir.
Günümüzde ortaya çıkan
“çevresel etmenlere cevap verebilen, kendini yenileyebilen
malzemelerle üretilmiş, kendi enerjisini üretebilen akıllı binalar, ekolojik ve sürdürülebilir
mimarlık arayışları bir diğer deyişle “melez tasarımlar” ile gelişen yarı-canlı tasarımların
gelecekte yerini yaşayan yapılara, kentlere bırakacağı” düşünülmektedir [12].
Genetik mimarlık ile akıllı yapılar, ekolojik ve sürdürülebilir mimarlık arayışlarının;
doğayla kaynaşma, doğaya zarar vermeme ve uyum içerisinde devam edebilme gibi aynı
kaygıları taşıdığı düşünülmektedir [2,1]. İster pragmatist ister romantik yaklaşım olsun;
mimarlıkta estetik ve gereksinim ihtiyaçlarını karşılayan tasarım yöntemleri, yine doğayı ve
doğayı oluşturan organizmaların evrimsel sürecini analiz ederek yeni tasarım yöntemlerini
oluşturmaktadır. Ancak yarının mimarlığı denebilecek genetik mimarlığın esinlenme
mantığında öne çıkan; öykünülen doğanın ortaya ne çıkardığı değil, nasıl çıkardığıdır.
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3 GENETİK MİMARLIK VE DOĞA ETKİLEŞİMİ/BENZEŞİMİ
İnsan genomunun analizi için 1995’te başlatılarak 2000 yılında tamamlanan Human
Genom Project, Genetik biliminde dönüm noktası olarak kabul edilmektedir [7]. Genetik
mimarlık, biyoloji ve genetik alanındaki yenilik ve bilgi gelişimine paralel gelişim göstermiştir
[2]. Kavramsal olarak birbirine yakın görülen, biyomorfik, biyolojik, organik mimarlık gibi
yaklaşımlar ile genetik mimarlık yaklaşımını ayıran, sonuç ürün değil, ürünün tasarım
sürecinin doğadan alınması olduğundan yeni olan bu yaklaşımla ilgili tanımlamalar değişkenlik
gösterebilmektedir. Karl Chu tarafından 1995’te ilk defa kullanılan genetik mimarlık tarifi,
Alberto Estevez, Dennis Dollens, Lars Spuybrock, Marc Goulthorge, Evan Douglis, Kas
Oostehuis gibi isimler tarafından geliştirilmeye devam etmiştir [7]. Kari S. Chu, Marcos
Novak, Kas Oosterhuis, John Frazer,
Greg Lynn gibi isimler de çalışmalarıyla bu alanda
öne çıkmaktadır [9]. Genetik mimarlık ile ilgili “dijital” ve “biyolojik” iki tür yaklaşım söz
olmaktadır [7]. Her iki yaklaşımda genetik bilimi üzerine gelişmekle beraber; “dijital genetik
mimarlık”; sanal ortamda algoritmalarla üretilen yazılımlar “yapay ürünleri” kullanırken,
“biyolojik genetik mimarlık”; doğal çevre içerisinde doğan, gelişen ve ölen ürünler için
DNA’ya müdahale edilmesi gibi “yaşayan ürünleri” kullanmayı hedeflemektedir [7]. Biyolojik
genetik mimarlık günümüzde teorik ve ütopik kalmaktadır. Dijital genetik mimarlık ile ilgili
çalışmalar da spesifik olarak yürütülmektedir. Dijital genetik mimarlıkta yapılan çalışmalar için
üretilen, genetik algoritmaları kullanan yazılımlar, biyoloji biliminde tanımlanan evrimsel süreç
mantığında oluşturulmaktadır. “Genetik algoritmaları kullanan yazılımların mantığı çözümlerin
kodlanması → ilk popülasyonun oluşturulması → uygunluk değerinin hesaplanması →
çoğalma → çaprazlama → mutasyon → yeni kuşağın oluşması → iterasyon süreçleridir” [2]
(Şekil 3). Bu tarz yazılımlardan birisi de John Frazer tarafından yürütülen projede
kullanılmaktadır. “John Frazer tarafından evrimsel tasarım fikirleri ile geliştirilen
“interactivater” adlı proje; sanal ortamda doğada evrimsel süreç geçiren tohumun oluşturduğu
mekânsal alanı gözlemlemektedir (Şekil 3).

Şekil 3: Genetik algoritma kullanımı- Interactivator form üretim süreci

Tohumların içerdiği genetik algoritmalarda göre bir model ortaya çıkmakta ve ortaya
çıkan formlar ve varyasyonları evrimsel kurallara bağlıdır [7]. Bu kuralları adaptasyon,
mutasyon, doğum ve ölüm gibi yaşamsal olayları içermektedir. Sanal ortamda, evrim
sürecinden faydalanılarak tasarlanan, Greg Lynn’in “Embriyolojik Evler Projesi” ile
Mohamad Alkhayer & John M. Johanser’in “Moleküler Kurgulu Ev” tasarımı geleceğin
mimarlığı
konusunda
örnek
teşkil etmektedir [1]. Embriyolojik ev;
kullanıcı
gereksinimlerinin, çevresel etmenlerin, kültürel verilerin birer veri olarak girildiği, bu girdiler
çerçevesinde, “canlılık” ilkesi ile evrimsel süreçlere uğratılarak binlerce varyasyonun
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oluşturulabildiği genetik mimarlık, bir “girişim” olarak ifade edilmektedir [9,1,3]. Buradaki
mantık kalıtsal bilgi aktarımı şeklindedir. Gen havuzu içerisinden doğayla adaptasyonu
sağlayabilecek karakter genlerinin seçilerek eşleştirilmesidir. Oluşturulan 6 prototip ev evrimin
temel kurallarından olan üreme/nesil yaratmayı sağlayacak şekildedir [9]. MOMA’daki bir
sergi için örneği üretilmiş olan embriyolojik ev; 2048 panel, 9 çelik kiriş, alüminyum
omurgadan bir taşıyıcı sisteme, çift kabuktan örtü sistemine sahip olup, farklı karakterli
her bir sistem bileşenindeki değişiklik diğer bileşenlerini de etkilemekte; bu etkileşim
yapının bir bütün olarak evrimsel sürecini tamamlamasını sağlamaktadır [9,2] (Şekil
4).

Şekil 4: Embriyolojik Ev

Mohamad Alkhayer ve John M. Johanser’in moleküler kurgulu ev çalışması ise
genetik mimarlık alanındaki farklı projelerden biridir. Bir bitki tohumunun ekildikten sonra
kök salıp, gövde ve dallarının büyümesi gibi çeşitli kodların bulanacağı bir tohum ve bu
tohumun gelişim süreci öngörülmektedir. “2200 yılı için tasarlanan ‘moleküler kurgulu ev’,
özel sıvı kimyasallarla dolu bir tekne içine moleküler olarak modellenmiş kodun
yerleştirilmesiyle başlar. Kökler gelişerek yapının temelini oluşturur. Üst yapı elemanları ve
konstrüksiyon 9 günlük moleküler bölünme sonucunda tamamlanmaktadır”[2] (Şekil 5).

Şekil 5: Moleküler Kurgulu Ev

3.

SONUÇ

Mimarlık doğaya uyumlu, doğanın mekanizmasını taklit eden ve doğaya benzeyen yeni
bir yaklaşımı benimsemektedir. Doğayla oluşan mimetik estetik algımız yine doğadan
faydalanmaya devam etmektedir.
Doğayla etkileşimin mimarlığa biçimsel ve strüktürel
benzeşimler olarak yansıdığı, Genetik Mimarlık ile bu benzeşimlerin daha ileri bir boyuta
taşındığı görülmektedir. Mimarlık için doğadaki organizmaların oluşum/gelişim
mekanizmalarına benzeşerek hatta kendi yapay doğasını oluşturarak tasarım yapabilme
yaklaşımı; Biyolojik ve Dijital Genetik Mimarlık olarak sınıflandırılabilmekte ve bu
yaklaşımda; biyolojik yaklaşım henüz teoride kalsa da, dijital kısmında çalışmaların ilerlemesi
geleceğin mimari ürünleri ile ilgili farklı perspektifler sunmaktadır. Sürdürülebilir mimarlık
ilkelerini de kapsayabilen genetik mimarlık;
doğayla uyumlu, dönüştürülebilir, esnek ve
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dinamik olan, bir açıdan canlı, yaşayabilen, ölebilen ürünler oluşturmakta,
ürünlerin
kullanımında kullanıcı ve ürün (özne-nesne) ilişkisinde etki-tepki yaratarak mekan algısını
değiştirmekte, sınırsız çeşitlilikte ürün oluşturabilme imkanı sunmaktadır. Ancak bu şekilde
oluşturulacak mimari unsurların tüketiminde kullanıcıların tepkisi ve mimarın evrileceği
konum tartışılmaya açıktır. Genetik Mimarlık form, strüktür ve malzemeyi bütünleştirerek
canlılık ilkesiyle yapay doğa/ürün oluşturma fikrini önermektedir. Kullanıcının isteklerine
göre şekillenmesi, sosyal ve çevresel verilerin girdi oluşturması da farklılık / çeşitlilik
yaratacaktır. “Ancak ortaya çıkacak mimari ürünlerde doğal veya yapay güzellikten ziyade
‘mutant’ güzelliği, dijital ya da laboratuvar ortamlarında yapılan rastlantısal olmayan
alışmaların estetik altyapısı söz konusudur” [8]. Müdahale edilmiş veya yapay olarak
oluşturulan doğanın/ürünün estetik değeri tartışma konusu oluşturmaktadır. Kontrol edilebilen
bir yapay çevrenin ya da DNA’ya gerçek veya sanal müdahaleler ile oluşturulan ürünün estetik
değeri açık uçludur. Genetik mimarlık alanında yapılan çalışmalar yaygınlaştıkça mimarlık
eğitimini de radikal biçimde etkileyecektir. Genetik bilimciler ve mimarlar ortak bir payda da
çalışabilir ve genetik algoritmalarla oluşturulan yazılımlar mimarlar tarafından yaygın olarak
araçsallaşabilir.
Hatta bugünün kentlerinde tamamen tüm bileşenleri ile farklı bir kentsel
oluşum oluşabileceği öngörülebilir. Ancak sonuç üretiminde mimarın pozisyonu, yazılımların
oluşturulma ve kullanım süreci farklı sorunları beraberinde getirmektedir.
Bu aşamada,
yazılım uzmanları ve mimarlar arasında kurulacak ilişki önemli olacaktır. Bu çalışmalar sonraki
aşamada yaşamsal çevrenin içinde gerçekleştirilebilme fikriyle ilerleyecektir. Nihayetinde
mimarlık, doğa ve onun işleyişi ile etkileşim/benzeşim içinde olmaya devam ederken; doğanın
sistemi olan evrim sürecindeki doğal seçilimlerin hedefi olan sonucu kusursuzluğa yaklaştırma
eğilimi, genetik mimarlık ile geleceğin kentlerine ve kentsel unsurlarına yeni bir boyut
kazandıracaktır. Genetik mimarlık alanındaki moleküler kurgulu evler/apartmanlar ve
embriyolojik evler gibi çalışmalar günümüzde bir ütopya olarak algılanmaktadır. Ancak
edebiyat alanında başlayıp, mimarlıkta yer bulan ütopya paradigması, süreçleri içinde ya kendi
senaryolarını gerçekleştirmeye yakınlaştırmış ya da sürecin getirdiği anomalileriyle evrilmiştir.
Son yüzyıldaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin geçmişe nispeten hızlı ilerleyişi göz önüne
alındığında genetik çalışmaların mimarlıktaki yansımalarının ütopik olduğu kadar ulaşılabilir
olduğu da düşündürmektedir.
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Geleneksel Bitlis Evleri Mekansal Analizinde “Beroj”
Arş. Gör, Veda Seven BİÇEN
Bitlis Eren Üniversitesi, Mimarlık, Bitlis, vsbicen@beu.edu.tr
ÖZET
Bitlis zengin tarihi dokusu ile geçmişi geleceğe bağlayan birçok tarihi yapıyı içerisinde
barındıran bir kenttir. Bu çalışmada Geleneksel Bitlis evlerinin mekansal analizlerine etki eden
ve coğrafi şartların şekillendirdiği “Beroj” hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışma kapsamında
plan düzleminde Geleneksel Bitlis Evleri fonksiyon dağılımı, malzeme kullanımı, yapım
teknikleri ve yapıların formu hakkında da bilgiler verilmiştir. Çalışmanı ana temasını Beroj
kavramı oluşturmaktadır. Beroj kavramı örnek projeler de kullanılarak açıklanmış ve
fonksiyonel analizi belirtilmiştir. Beroj kavramının ilk olarak bu çalışmada kullanılması
çalışmaya ayrı bir değer katmaktadır. Geleneksel yapıların sosyo-kültürel somut imgeler
olması, mekânsal analiz çalışmalarında morfolojik olarak incelerken kültürel yansımalarında
okunması üzerinde durulması gereken bir noktadır. Yapıların anlaşılabilirliği geleceğe yönelik
belirlenecek koruma ve aktarma adımlarında önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Bitlis, Geleneksel Bitlis Evleri, Bitlis Tarihi Yapıları
Spatial Analysis of Traditional Bitlis Houses: “Beroj”
ABSTRACT
Bitlis is a city that hosts many historical buildings that connect the past with the future by
its rich historical texture. In this study, information was given about “Beroj”, which affects the
spatial analysis of traditional Bitlis houses and shaped by geographical conditions. In the scope
of the study, information about the function distribution of traditional Bitlis Houses, material
use, construction techniques and form of buildings in plan level was also given. The main theme
of the study is the concept of the Beroj. The concept of Beroj is explained using sample projects
and indicating the functional analysis. Concept of Beroj firstly used in this study; this also adds
a distinct value to the study. It is important to note that traditional structures are socio-cultural
tangible elements, and that cultural reflection is also revealed when morphologically studying
spatial analysis works. The intelligibility of the structures is important in the protection and
transfer steps to be determined for the future.
Keywords: Bitlis, Traditional Bitlis Houses, Bitlis Historical Buildings

1 GİRİŞ
Bitlis şehri, Güneydoğu Torosları yaran Dicle Irmağı ağına bağlı Bitlis Çayı Vadisi’nde
kurulmuştur. Bu vadi, dağlık kütleyi aşmayı kolaylaştıran doğal bir geçit özelliğindedir. Bitlis
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Güneydoğu Toros dağının geçit verdiği tek yer olması, savaşlarda stratejik ve jeopolitik
öneminin olması ve bölgeler arası geçişi sağlayan bir konuma sahip olması ile yerleşim yeri
olarak çekim noktası durumundadır. Kentin mekânsal gelişimini ve ulaşım sistemini; coğrafi
durum (topografya ve iklim) belirlemiştir. M.Ö 4000’li yıllara dayanan tarihi ve farklı
kullanıcıları barındırması nedeniyle Bitlis kent dokusu kültürel zenginliğe sahiptir. Bitlis kent
merkezi, XX. Yy’ın ilk çeyreğine kadar çoğunluğu Ermeniler ve Kürtler ile azınlıkta olan
Türkmenlerin oluşturduğu yerleşim yeriydi. Daha sonra yaşanan iç ve dış göçler nedeniyle kent
kullanıcılarının yoğunluğu değişmiştir. Bitlis ili; Kalesi, Hanları, Hamamları, Kervansarayları,
Medreseleri, çeşmeleri, köprüleri, Geleneksel Evleri, Camileri, Sit alanı ilan edilen kent
merkezi ile Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Mezarlığı, Selçuklu Türbeleri ve Kümbetleriyle
400’ü aşkın tarihi esere sahiptir. Doğu Anadolu’nun en “yeşil” alanı olma özelliğine ve tarihi
dokusundaki kültürel zenginliğe sahip Bitlis İli verniküler mimarisi ile ilgili çalışmalarında
spesifik analizler kısıtlıdır. Bu nedenle farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Bitlis evlerinin
mekansal analizine etki eden coğrafi şartların şekillendirdiği “beroj” mekanını incelemek
önemlidir.
2 BİTLİS’İN GELENEKSEL EVLERİ
Bitlis Doğu Anadolu bölgesine bağlı bir il olup, doğusunda Van ve Van Gölü,
kuzeydoğusunda Ağrı, kuzeyinde Muş, batısında Batman, güneyinde ise Siirt illeri yer alır.
Deniz seviyesinden 1545 metre yükseklikte, Güneydoğu Torosların uzantısı şeklinde olan ve
ili çevreleyen dağların yükseklikleri 2000 metreyi aşmaktadır. Sert karasal iklimin hakim
olduğu Bitlis’te yazlar kısa ve serin kışlar uzun, soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Yıllık
sıcaklık ortalaması 9,7˚C’ dir [7]. Hakim iklim tipine ve arazinin topografik koşullarına bağlı
olarak Bitlis’te karasal iklimin simgesi olan bozkırlar ve ormanlık alanlar iç içe geçmiştir. Bitlis
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en yeşil alanını oluşturmaktadır. Şekil 1’de görüldüğü gibi kent
merkezi engebeli bir yerde kurulmuştur. Kent sınırları içerisinde kıvrım dağlarının yanı sıra
volkanik dağlara örnek olan Nemrut Dağı ve Süphan Dağı’da bulunmaktadır. Bu nedenle kentin
geleneksel evlerinde sıkça kullanılan malzemeler arasında, volkanik olaylar sonucu oluşmuş,
“Ahlat taşı” ve “Bitlis Taşı” olarak adlandırılan volkanik tüfler kullanılmıştır.

Şekil 1: Bitlis Genel Görünüm- Çağlayan (2017)

Bitlis bilinen tarihi ile M.Ö. 4000 yıllarında Sümerlerin egemenliği altında bulunmuştur.
Daha sonra bu bölgeye Hurriler, Mitanniler, Asurlular, Babilliler, Medler, Persler,
Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar hâkim olmuşlardır. Mervaniler ve Selçuklu
hâkimiyetine giren kent 13. Yy başlarında Anadolu Selçukluların egemenliğine girmiştir. 13.
Yy’ın ikinci yarısından itibaren (Osmanlı İmparatorluğu Döneminde de) Şerefhanlar tarafından
yönetilen Bitlis, Cumhuriyetin ilanı ile Muş ilinin kazası olmuş, 1936 yılına gelindiğinde il
statüsüne kavuşmuştur [1,2,5,6]. M.Ö. 4000’li yıllara dayana kent tarihinin kültürel belleğini

326 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

kentte bulunan mimari unsurlardan öğrenebilmekteyiz. Günümüzde 400’ü aşkın esere sahip
kentin kültürel somut beyanı en anlamlı şekilde Geleneksel Evler üzerinden okunabilmektedir.
Bitlis’te yöreye uygun mimari yapının oluşumunda topografik koşullar ve iklim etkili
olmuştur. Topografik açıdan yapının zemine oturma şekilleri farklılık göstermektedir. Bitlis
Evleri arazi konumuna göre toprağa/kayalık zemine oturabilmektedir. Geleneksel evleri arazi
konumlanışına göre “Zeminden oturan”, “Zemin kat arkası oturan” ve “İki katında arka cephesi
araziye oturan” evler şeklinde sınıflandırmıştır[3]. Geleneksel evlerin çoğunluğu kayalık
arazinin işleme zorluğundan dolayı zemine dayanmakta, farklı kotlarda aynı eve girişler
oluşmaktadır. Tek kattan üç kata kadar farklı kat adetleri ile inşa edilmiş evler yığma
konstrüksiyonlu olup yöresel malzeme (ahşap, yöresel Bitlis ve Ahlat taşı)
kullanılmıştır[1,2,3,4].
Geleneksel Bitlis evleri dışarıdan bakıldığında sade ve düzgün geometrik formlar
kullanılarak inşa edilmiştir ancak bazı geleneksel evlerde, ev içerisinde bulunan ıslak hacimler
köşegen veya dairesel formlarda cepheye yansımaktadır (Şekil 2). Kış aylarının sert ve uzun
oluşu evlerin yönlenmesinde, konumlanışında, sirkülasyon biçimlenişinde ve mekânsal
dağılımında etkili olmuştur. Sert kış koşullarının hüküm sürdüğü Bitlis’te evler, içerideki
sıcağın dışarıyla olan temasını kesmek ve yaz aylarında da evin içinin güneşten fazla
etkilenmemesi amacıyla duvarlar kalın, kapı ve pencere boşlukları ise küçük ebatlardadır
[1,3,4]. Kapı ve pencereler ise genelde sade ve dikdörtgen formundadır. Avlulu veya bahçeli
örnekleri de bulunan geleneksel evlerin direk sokakla bağlantısı bulunmaktadır. Ev içinde
ihtiyaçların dışarıdan bağımsız karşılanabilmesi için düşey sirkülasyon elemanı merdivenler
kullanılmaktadır. Sofa ve koridor bağlantılı merdivenlerin yanında oda içinden gizli kapak
altından bulunan merdiven ile peynirlik, ahır gibi yardımcı mekanlara ulaşım sağlanmaktadır.

Şekil 2: Geleneksel Bitlis Evleri- [4]
Kapalı Mekanda Fonksiyon Dağılımı;

Tek katlı evlere rastlanmakla beraber çoğunluğu 2-3 kattan oluşan geleneksel Bitlis
evlerinde zemin katın hizmet alanlarına, üst katların ise yaşama alanlarına ayrıldığı
gözlemlenmektedir. Bitlis evlerini sofanın konumuna göre tiplere ayırılamamaktır ancak
mekanların açıldığı ortak alanı bulunmaktadır. Bazı evlerde bu, dikdörtgen planlı geniş bir sofa,
diğerlerinde ise uzunlamasına yine dikdörtgen planlı bir koridor biçimindedir. Genel olarak
plan elemanları, oda, sofa, tuvalet, banyo/hamam/çalav, bazı evlerde rastlanan avlu, odunluk,
ahır gibi birimlerden oluşur. Zemin kattaki kapalı mekanlar, odalar, tuvalet, mutfak, ocak, tandır
birimi ve hamam oluşturabilmektedir [1,3]. Net haremlik selamlık ayrımı olmamakla beraber
kültürel olarak kadın ve erkeklerin bir arada oturmadığı bilinmektedir.
Sofa/Koridor:
327 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering
and Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018,
Dubai

Dış mekandan iç mekanlara geçişte yaşama mekanları ve hizmet mekanlarının açıldığı ortak
alan ebatlarına veya formuna göre sofa ve ya koridor olarak adlandırılmaktadır. Sofa ve
koridorlar genelde dikdörtgen formdadır. Yaşama alanları ve hizmet alanlarının açıldığı bu
alandan düşey sirkülasyon elamanı olarak kullanılan merdiven de bulunmaktadır. Sofanın bir
kenarında mutfak veya mutfak nişi ile ıslak hacimler de yer alır. Sofa bölümünde nişler ve
yemek pişirme/ısınma amaçlı ocak gibi unsurlarda yer alır. Bu bölümde bazı yapılarda peynirlik
bölümü ve abdestlik bölümü de bulunmaktadır[1,3].
Mutfak/Tandırevi (Tendûr):
Geleneksel Bitlis evlerinde mutfak genel olarak sofa içerisinde ev içerisinde
planlanmıştır. Mutfağın sabit bir konumu olmamakla beraber kimi evlerde zemin kat kimi
evlerde üst katta yer alır. Karakteristik olarak kemerli, taş ocaklı mekanlardır [1,3] Bitlis
evlerinden bazılarında tandırın yerleştirildiği ayrı bir mekan bulunmakta ve bu kısma ‘tendûr’
denilmektedir. Bunlardan bazıları, mutfağa geniş bir kemer açıklığıyla bağlanmaktadır.
Bulunduğu bölgenin yaygın kültürel özelliği olan tandır kullanımı genelde evden bağımsız olsa
da Bitlis bölgesinde iklim etkisiyle ev içinde planlandığı görülmektedir [1].
Tuvalet, banyo/hamam, çol/çalav:
Geleneksel Bitlis evlerinin dairesel veya köşegen formda çıkma şeklinde tasarlanan
banyo ve tuvaletler evlerin tamamına yakınında yer almaktadır. Aynı aksta yer alan ıslak
hacimlerden tuvalet zemin katta banyo üst katta yer almaktadır [1]. Ayrıca oda içerisinde bölme
ile ayrılan yıkanma ve abdest amaçlı kullanılan diğer birim ise çol/çalav olarak adlandırılan
birimdir [1,3].Bu birim genelde kapının bulunduğu duvarda niş olarak yer alır ve ön yüzeyi
musandıra ile kapatılır [1].
Odunluk-kiler-depo- Ahır (tavla):
Zemin katta yer alan odunluk-kiler-depo birimleri, kışlık erzak ve yakacakların
depolandığı alanlardır. Bu mekanlara yapı içerisinden bağlantı da bulunmaktadır. İçerden direk
bağlantı veya üst döşemeden bir kapak açılarak hizmet mekanlarına ulaşım sağlanmaktadır.
Ahırlar da genellikle zemin katta yer alırlar. Ahır birimi ısınmaya amaçlı olarak yapı içerisinde
çözümlenmiştir. Günümüzde erzak deposu olarak kullanılmaktadır [1].
Oda ve Beroj:
Bitlis evlerinde geniş aile yaşamı sözkonusudur. Bu nedenle odalar çekirdek ailelere fiziki
barınma ve yaşama imkanı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Oda; yaşama, yemek yeme,
depolama, bazen de yıkanma eylemlerinin (çol-çalav-çal) bir arada yapıldığı çok fonksiyonlu
eş büyüklüklere sahip birimdir [3]. Köşe odası olan evlerde köşe oda, diğer evlerde ise
manzarayı daha fazla gören ve güneşi fazla alan bir oda “Beroj” (misafir ağırlanan oda) olarak
belirlenmiştir. Beroj halk dilinde kullanılan ve literatüre geçmesi gereken “güneşlik” anlamına
gelen bir tanımlamadır. Ayrıca Beroj çevre illerde bulunan geleneksel evlerin mekânsal
düzenlemesinde spesifik özelliğe sahip olması ile farklılık göstermesi de tanımlamanın
literatüre girme gerekliliğini pekiştirmektedir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi Beroj yapı elemanları olarak içerisinde diğer odalarda yer alan
seki (sedirler), Musandıra, Dolap/Yüklük, niş ve Çol/Çalav’ı barındırmaktadır. Karakteristik
olarak öne çıkan özelliği iklimin sertliğine bağlı olarak en yoğun güneş alan kısımda
planlanması, genelde köşe oda olarak plan içinde yer alması ve pencere sayısının odanın her iki
cephesinde bulunmasıyla fazla olmasıdır. Fonksiyonel olarak ise genelde misafirler bu bölümde
ağırlanmaktadır. Beroj diğer oda düzenlemelerinde olduğu gibi içinde pencerenin önlerinde
manzarayı seyretme amaçlı yer alan seki (sedir) elemanları zeminden 30-50 cm yüksekte ve 60328 | P a g e https://imeset.org/proceedings/
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100 cm genişliğinde, yığma taşlar üzerine bazen sal taşından bazen de ahşap kaplamalı olarak
yapılan oturma yerleridir. Bazı odalarda olduğu gibi Beroj içinde de yerden 15-50 cm
yükseklikte kapalı olan çol-çalav adı verilen yıkama bölümleri ve yüklük vardır. Bu birimleri
kapatmak için ahşap malzeme kullanılmaktadır. Gelir düzeyine göre süslemeli olarak yapılan
bu bölüm musandıra olarak adlandırılmakta ve yine benzer şekilde tavanlarda da bu süslenmeler
yer almaktadır. Odalarda olduğu gibi bu alanda da kapaklı ve kapaksız nişler bulunabilir. Sivri
ya da dilimli kemerli, sütunlu nişlerin evlerin genelde Ermenilere ait olduğu yapılan
görüşmelerde belirtilmektedir.
Geniş aile yapısına uygun oda çözümlemeleri, “Beroj” adı verilen güneş alımı yoğun olan
odaların oluşturulması ve kış şartlarında ulaşım kolaylığı sağlanması için ihtiyaçların içeriden
karşılandığı düşey sirkülasyon düzenlemeleri (herhangi bir odadan alt katta bulunan ahır veya
depo (kapank) bölümüne düşey ulaşım), cephede çıkmaların olmayışı, çatı ve çörten
çözümlemeleri [4] ile evin yola direk bağlantısının olması iklim faktörünün Geleneksel Bitlis
evleri üzerindeki etkisini göstermekte ve Beroj biriminin analizini önemli kılmaktadır.

ÖmerArifBaşEviPlanı

Hacı Abbas Evi Planı

Yusuf Paşa Konağı Planı

Tablo 1. GelenekselBitlisEvleriÖrnek Kat Planları [1]
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3 SONUÇ
Bitlis geleneksel evleri incelendiğinde; topografyanın binanın araziye konumlanışını, kat
sayısı ve açık/kapalı mekan olarak arazi kullanımını etkilediği, iklimin ise benzer şekilde
binanın yönlenişini, duvar kalınlıklarını, kapı ve pencere boyutlarını, kapalı mekanların
dağılımını, mekanların ayrışma durumunu etkilediği söylenebilir. Çoğu geleneksel mimari
örneklerden farklı olarak tandır, mutfak, ahır, depo, banyo ve tuvaletin içeride olması,
ahır/odunluk/peynirlik ile düşeyde kapalı olarak sirkülasyonun sağlanması, güneye doğru fazla
pencere açabilme imkanı ile “Beroj” mekanının şekillenmesi, çoğu evde avlunun olmayışı ve
mutfak mekanın içeride bulunması karakteristik özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm
bu gelişmelerin yanında en önemli sonuç ise topografinin, estetik kaygıların ve iklimsel
koşulların yaşama mekanını ne kadar derinden etkilediğidir. Yüzyıllardır sürdürülen yaşam
tarzı devam ederek, apartmanların, yolların ve sosyal merkezlerin konumlanışı ve
biçimlenişinde engebeli arazi şartları ile sert ve uzun geçen kış ayları belirleyici olmaya devam
etmektedir. Eve bağımlı ve ev içerisinde tüm ihtiyaçları karşılama kültürü baskın olarak
yaşamaktadır. Ve bu kültürün bir ögesi sonuç ürünü olan Beroj mekanının literatüre geçmesi
sosyal-kültürel yapının analizinde ve mimari yansımaların anlaşılabilmesinde önemlidir.
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Geleneksel Bitlis Evleri’nde Yapı Elemanları ve Malzeme Kullanımının
Örnek Yapı Üzerinden Değerlendirilmesi
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ÖZET
Bitlis kenti; doğal ve kültürel mirasa sahip olup, kentin tarihi mimari ürünler üzerinden
sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının tanımlaması, mevcut yerel ve doğal kaynakların
kullanılarak sürdürülebilir kentleşme modeli oluşturabilmesi ve tarihi yapıların
korunması/restorasyonunda gereken verilerin oluşturulması için geleneksel mimarinin
strüktürel yapısının ve doğal malzemelerin tanınması gerekmektedir. Bitlis tarihi kent
dokusunda, sosyal, kültürel ve ekonomik yapının anlaşılabilmesinde ön planda olan geleneksel
evlerin bu bağlamda incelenmesi önemlidir. Bu amaçla tarihi yapıların yer aldığı mahallelerden
biri olan Saray Mahallesi’nden seçilen örnek yapı üzerinden yapım teknikleri tanımlanarak,
yapı elemanları ve kullanılan malzemeler analiz edilmiştir. Yığma konstrüksiyonlu yapının kat
planları, fotoğrafları ve raporları üzerinden iç ve dış yapı elemanları tanımlanarak, geleneksel
malzemeler ve kullanım şekilleri irdelenmiştir. Geleneksel Bitlis Evleri’nin özgünlüğünü
kaybetmesine kullanıcılar tarafından yapılan işlemler ve ağır iklim koşullarının sebep olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca Geleneksel Bitlis Evleri için Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik’de verilen şartlarda çalışmada kontrol edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Bitlis Evleri, Yapı elemanları, Ahlat ve Bitlis Taşı,
Evaluation of Building Elements and Material Usage in Traditional Bitlis Houses on a
Sample Structure
ABSTRACT
The city of Bitlis has a natural and cultural heritage. The structure of the traditional
architecture and the natural materials must be recognized in order to define the social, cultural
and economic texture of the city through its architectural products, to create a sustainable
urbanization model using existing local and natural resources and to create the necessary data
for the protection/restoration of historical buildings. It is important to examine the traditional
houses of the city of Bitlis in the context of their social, cultural and economic structure. For
this purpose, building techniques were defined on the sample structure selected one of the
neighborhoods called the Saray where historical buildings are located, and the building
elements and materials used were analyzed. Interior and exterior building elements were
defined through floor plans, photographs and reports of masonry constructions and traditional
materials and usage patterns were examined. It has been determined that the loss of the
authenticity of the traditional Bitlis Houses is caused by the processes performed by the users
and the severe climatic conditions. In addition, the conditions given in the Regulation on the
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Buildings to be Made in the Earthquake Regions for the Traditional Bitlis Houses were also
checked in the study.
Keywords: Traditional Bitlis Houses, Building elements, Ahlat and Bitlis Stone.
1 GİRİŞ
İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde
insanın doğrudan veya doğa ile birlikte yarattığı değerler, bugün “kültürel ve doğal miras”
olarak adlandırılır. Bu değerlerin korunması, çağımızda insanlığın ortak sorunudur ve üzerinde
önemle durulması gereken bir konudur [1]. Bu miraslarda biri de o döneme ait insanların farklı
amaçlar doğrultusunda kullandığı yapılardır. Yapıların büyük bir bölümünü konutlar
oluşturmaktadır. Konut, bir yerleşim birimi olarak salt barınma, korunma ve mahremiyet
oluşturulan alandan öte sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleriyle toplumun kimliğini
yansıtan bellek olma özelliğine sahip en küçük yapı birimidir. Toplumsal geçmişin izlerini
taşıyan konutun anlaşılabilmesi fiziksel ve sosyal mantığının kavranabilmesi hem somutlaşan
kültürel öğelerin korunmasında hem de yeni yapılan mimari ürünler için doğru tasarım
kriterlerinin/anlamlarının belirlenmesinde, hem de sosyolojik olarak toplumun ürünü
deneyimlerken entegrasyonunda maksimum konfor ve verime ulaşılabilmesinde önemli rol
oynar. Bu nedenle Bitlis gibi M.Ö.4000’li yıllara dayanan geçmişiyle kentin tarihi yapıların
anlaşılması ve kavranması kültürel öğelerin tanımlanarak korunması ve fiziksel/sosyal oluşum
mantığının oluşturulabilmesi için yerel mimarinin her açıdan incelenmesi gerekmektedir.
Tarihsel mirasımızın bir sonraki nesillere aktarılabilmesi adına tarihi yapılar ile ilgili çalışmalar
günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin tarihi dokusunun bozulmaması anlamında
tarihi yapıların yeri çok önemlidir. Bu açıdan bu tür yapılara ait özelliklerin bilinmesi tarihi ve
kültürel mirasın korunması açısından önemlidir. Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması
ve yaşatılması bağlamında tarihi yapıların (cami, köprü, ev, kümbet, medrese vb.)
özelliklerinin, yapılarda kullanılan malzemelerin ve yapım teknolojilerinin bilinmesi ve
aktarılması önem arz etmektedir [2].
Çalışma kapsamında örnek olarak seçilen geleneksel bir Bitlis evi dikkate alınmıştır. Yapı
ile ilgili yerinde ve elde olan mevcut bilgilerden faydalanılarak yapı malzemeleri, yapım
teknolojileri hakkında bilgiler verilmiştir. Yapıda oluşan hasarların nedenleri ve sonuçları
belirtilerek öneriler yapılmıştır. Geleneksel Bitlis Evleri’nde görülen önemli tahribatın mevcut
yıkıma terk edilmemiş evlerde de oluşmaması için uygun adımların atılmasında yapıyı
oluşturan ana elemanlar ve sistemler tanımlanmaktadır. Bu bilgilerin bilinmesi ile tarihi
yapıların özgünlüğünü korumak adına yapılacak işlemler anlam kazabilecektir.
2 YAPI ELEMANLARI VE MALZEME KULLANIMI
Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlı bir il olup, doğusunda Van ve Van Gölü,
kuzeydoğusunda Ağrı, kuzeyinde Muş, batısında Batman, güneyinde ise Siirt illeri yer
almaktadır. Deniz seviyesinden 1545 metre yükseklikte olan kent oldukça engebeli alan üzerine
kurulmuştur. Mimarisi, topografyanın ve sert iklim koşullarının etkisinde kalan kentin
geleneksel evleri, yığma yapım tekniğinde, bölgede bulunan volkanik kayaçların işlenerek
kullanılmasıyla inşa edilmiştir. Kayalık ve eğimli zeminin üzerine geleneksel Bitlis evleri bir
kat ile üç kat arasında inşa edilmiştir (Şekil 1.). Kat yükseklikleri 2.5 - 5m arasında değişiklik
göstermektedir [3].
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Şekil 1. Geleneksel Bitlis Evleri [4]
Günümüzde, Bitlis ilinde 250’den fazla tescilli ev bulunmaktadır. Tescilli evler
yoğunlukları farklılık göstermek üzere, Gazibey, İnönü, Zeydan, Müştakbaba ve Saray
Mahallelerinde yer almaktadır. Çalışma kapsamında, Saray Mahallesinden seçilen örnek bir
yapı incelenmiştir. Yapı faal olarak konut amaçlı olarak kullanılmaktadır. İncelenen evin iç ve
dış yapı elemanları temel, döşeme, duvar, merdiven, dam(çatı), baca, pencere ve kapılar olarak
belirlenmiştir. İncelenen yapı, zemin ve birinci kattan oluşmaktadır (Şekil 2). Yapı plan
düzleminde ve iç malzeme dokusunda değişikliklere uğramıştır ancak yapı elemanları ve
strüktürel olarak özgünlüğünü korumaktadır. Yapı form olarak geleneksel Bitlis evlerinin
özelliklerini taşımakta olup, dikdörtgen formda inşa edilmiştir. Kat yükseklikleri, farklılık
göstermekte olup, 2.88-3.11m arasında değişmektedir. Yapının zemin katında iki oda, bir
koridor ve üst kata çıkmak amacı ile kullanılan merdiven bulunmaktadır. Batı cephesinde yer
alan odanın koridora denk gelen iç duvarı sonradan kullanıcı tarafından bimsbeton bloklar
kullanılarak örülmüştür. Birinci katta iki oda, mutfak ile sonradan değişikliğe uğrayan wc ve
banyo mahalleri yer almaktadır. Odalar içerisinde nişler mevcuttur. Zemin katta pencere
kapatılması ile sonradan oluşan bir niş mevcuttur.

Zemin kat planı

Birinci kat planı

Şekil 2. Çalışmaya konu olan Geleneksel Bitlis Evi kat planları
Temel: Geleneksel Bitlis Evleri’nde, duvarların taşıyıcı olma özelliğinden dolayı temel
bu akslar altında inşa edilmiştir. Derinlikleri 1-1.5m arasındadır. Ayrıca yapı temel zemininin
topografik ve jeolojik özellikleri, temelin seviyesini ve büyüklüğünü etkilemiştir [5]. Taş
temelden inşa edilen evlerden yaklaşık 1-1-5m subasman seviyesi bulunmaktadır [6]. Ancak
günümüze kadar ulaşan yapıların çoğunda güçlendirme ve onarım kapsamında beton malzeme
kullanılmıştır.
Merdiven: Geleneksel Bitlis Evleri’nde katlar arasında düşey sirkülasyonu sağlayan
merdivenler yapının şekline göre biçimsel olarak farklılık göstermektedir. Ahşap ve taş
malzemeden inşa edilmiştir [5]. İncelenen yapının merdiveninin taş olduğu belirtilmekle
beraber mevcut halinde beton şap kaplama olarak tespit edilmiştir (Şekil 6).
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Şekil 6: Seçilen örnek yapının merdiveni

Duvarlar: Geleneksel Bitlis Evleri’nde taşıyıcı sistemi oluşturan dış duvarlar sarı
tonlarında olan yöresel taştan olup, 0.70-1.5 m arasında değişkenlik göstermektedir [3, 5, 6].
Dış duvarlarda ince yönü yöresel taş kullanılmış olup içe kısmı moloz taştandır [3]. Genel
olarak iç duvarlar, dış duvarlara göre daha ince yapılmıştır. İncelenen yapının duvarları taş ile
örülmüş olup, iç yüzey sonradan sıvanıp boyanmıştır ancak dış görünüm özgünlüğünü
korumaktadır (Şekil 3). İç kısımda wc ve banyo oluşturmak üzere sonradan bimsbeton bloklar
ile duvar örülmüştür.

Şekil 3: Seçilen örnek yapının dış ve iç görünümleri

Döşeme: Geleneksel Bitlis Evleri’nde zemin kat döşemesi toprak veya taş malzemedir.
Birinci kat döşemesi ahşap kirişleme (keran)+mertek (perdi)+ toprak dolgu (püşürük)+ toprak
tesviye + sal taşı’dır [3]. İncelenen yapının zemin kat döşemesi değişikliğe uğramış olup şap
kaplama yapılmıştır. Birinci katta ise döşeme katmanları genel yapıda olup, üst katman sal taşı
ve ahşap malzemedir ancak sonradan üzerine şap kaplama yapılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4: Seçilen örnek yapının kat döşemesi görünüm ve planı

Kapı ve Pencere: Geleneksel Bitlis Evleri’nde kapı ve pencereler ahşap malzemeden
oluşmaktadır. Pencere ebatları iklim şartlarının etkisiyle optimum seviyede yapılmıştır.
Pencereler genellikle dikdörtgen formda olmakla beraber, bazı evlerde kemerli olarak
yapılmıştır. Düz pencereler ile kapı üstlerinde bazı evlerde sağır basık kemerler bulunmaktadır
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[5]. İncelenen yapının giriş kapısı sonradan kullanıcı tarafından demir olarak yapılmıştır.
Pencereler ise dikdörtgen formda ve ahşap doğrama + düz cam şeklindedir (Şekil 7).

Şekil 7: Seçilen örnek yapının pencere görünümü

Dam (çatı örtüsü) ve Baca: Geleneksel Bitlis Evleri düz çatılı damdan oluşmaktadır. Üst
döşeme dahil katmanları sırasıyla kavak ağacından ahşap kirişler (keran)+ aralıksız düz tahta
ve kamış + yöresel toprak (15-20 cm) + geçirimsiz kil (seh), tuz ve su karışımı olup, loğ ile
sıkıştırılarak yapılmıştır [7]. Bacalar ise 10-20 cm yükseklikteki taşlar üzerine prizmatik üçgen
ve ya yarım daire şeklinde oyulmuş tek parça taştan yapılmıştır [5]. İncelenen yapının çatı
örtüsü aynı katmalarda inşa edilmiştir (Şekil 5). Baca açıklığı olmasına rağmen özgün baca
yerinde bulunmamaktadır. Ayrıca yapıda dama gelen suları uzaklaştırmak üzere su olukları
yöresel adı ile coratanlar bulunmaktadır.

Şekil 5. Seçilen örnek yapının üst kat döşemesi görünüm ve geleneksel
Bitlis dam kesiti
Geleneksel Bitlis Evleri için Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
(2007) [8], de verilen şartlarda çalışmada kontrol edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1.Yapının mevcut durumu ile şartnamenin karşılaştırılması.
Koşul
Sınır
Yapı mevcut durumu
Kat sayısı
3
2
Kat yüksekliği

3m

Taşıyıcı duvarlar ana eksene göre simetrik.

Duvarda simetrik
Duvarların süreklilik
Taşıyıcı duvar
malzemesinin
uygunluğu
Bina köşesine en yakın
pencere veya
kapı boşluğu ile bina
köşesi arasındaki mesafe
Bina köşeleri dışında,
pencere ve
kapı boşlukları
arasındaki dolu duvar
uzunluğu
Kapı ve pencere
boşluklarının uzunluğu

3.11

Taşıyıcı duvarlar bütün katta üst üste gelmemektedir.

Uygunluk
Uygun
Uygun
değil
Uygun
Uygun
değil

Duvar malzemesi olarak yöresel Bitlis taşı kullanılmıştır

Uygun

1.5 m

Tüm binalar için bu koşul sağlanmaktadır köşe duvar
uzunlukları en yakın pencereye olan mesafe <150 cm’dir.

Uygun

1.0 m

Boşluklar 1m'den azdır.

Uygun

3.0 m

En büyük boşluk 3 m'den daha azdır.

Uygun
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İncelenen örnek binada kat yüksekliği ve duvarların sürekli olmaması durumundan diğer
tüm şartların uygun olduğu belirlenmiştir. Ancak bu tür yapılar ile ilgili detaylı çalışmalar
yapılarak zamanında ve uygun müdahale teknikleri kullanılarak yapılar güvenli hale
getirilmelidir.
3 SONUÇ
Geleneksel Bitlis Evleri içerisinden seçilen örnek incelenmiş, yapı elemanlarının
özgünlüğünü koruduğu ancak kaplama malzemelerinin kullanıcı tarafından değiştirildiği veya
farklı kaplama ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapının ilgili merciler ile restorasyonunun
yapılacağı bilinmekle beraber çalışmalar sırasında ekonomik, nitelikli işgücü, denetim
mekanizmaları ve kullanıcı odaklı güçlükler ortaya çıkmakta ve çalışmaların verimini
etkilemektedir. Bu nedenle salt onarım çalışmaları değil varolan tahribatın da ilerlememesi için
gereken tedbirler alınmalıdır. Kentin sahip olduğu mimari öğeler kente ayrıcalık katmasına
rağmen bilinçsizce tahrip edilmiştir. Doğal ve özgün malzemenin bakım ve onarım zorluğu,
ısıtma ve malzeme teknolojisindeki gelişmeler, modern konutlarda özendirilen “fiziksel
konfor” ve reklamı yapılan “hayat tarzı” günümüzde geleneksel yapı kullanıcılarını
etkilemekte, yapıda plan düzleminde ve malzeme kullanımında değişiklik yapmaya itmektedir.
Geleneksel Bitlis Evleri’nin özelliği olan seki oda içerisinde olmakla beraber çol/çalav
bölmeleri, musandıra bulunmamakta, sonradan eklenen duvarlar ile mekanın sosyal mantığı
değişmektedir. Bu nedenle restorasyon ve yeniden işlev kazandırma ile ilgili çalışmalar hangi
düzeyde yapılırsa yapılsın, kullanıcı ve yöre halkının bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Mekanı
salt fiziksel yapısıyla değil sosyal ve kültürel olma özelliği ile ele alarak yetkili kurum, kuruluş
ve sivil toplum örgütleri ile bilinçlendirme çalışmaları yürütülmeli ve geleneksel mimarinin
korunması/turizme açılması, kente ekonomik katkının sağlanması özendirilmelidir.

TEŞEKKÜR
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Mersin balığı yapay üretim aşamaları: Royal su ürünleri örneği
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ÖZET
Kıkırdak iskeletli (Chondrostei) takımına giren Mersin balıkları Acipenceridae
familyasından olup bunların Avrupa’da, Asya’da ve Kuzey Amerika’da iki cinsi ve 27 türü
olduğu bilinmektedir. Cinslerden biri Huso, diğeri Acipencer’dir. Mersingiller ailesi türlerinin
çoğu, tatlı suya sadece yumurta bırakma amacıyla gider. Sadece Acipencer ruthenus’un tüm
yaşamı tatlı suda geçmektedir.
Erkekleri 6–12 ve dişileri 12–17 yaşlarında cinsî olgunluğa erişirler. Cinsî olgunluğa
erişenler llkbahar başlarında nehirlere girer. Nehirlere Şubat-Mart aylarında girenler Mayıs
ayında yumurta bırakıp denize döner. Nehirlere Haziran-Temmuz aylarında girenler ise kışı
nehirlerde geçirip ilkbaharda yumurta bırakır.
Tosmur Grup bünyesinde faaliyet göstermekte olan Royal Balıkçılık; Türkiye tarihinde
ilk mersin balığı üretim tesisidir. 2006 yılından beri balıkçılık sektöründe Adana iline bağlı
İmamoğlu ilçesinde faaliyete başlayan Royal Balıkçılık; 70.000 m² alan içerisinde kurulu 7.200
m² kapalı alana sahip kara tesisinde ve Seyhan Baraj Gölü’ndeki kafes sisteminde mersin balığı
yetiştirmektedir.
Royal balık su ürünleri 2007-2008 yılında yavrularını yurtdışından getirmiş ve burada
yetiştirmeye başlamıştır. Son dört yıldır kendi anaçlarını ayırarak kendi yavrularını üreten bir
firma haline gelmiştir. Mersin balığı dünyada koruma altına alınmış bir türdür.
Bu çalışma lisans bitirme ödevi olarak hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mersin balığı, gelişim, Adana, su ürünleri

Stages of artificial production of sturgeon fish: A case of Royal aquatic products
ABSTRACT
The two genus of the sturgeon fish (Chondrostei: Acipenceridae) have 27 species in
Europe, Asia and Northern United States. One of the genus is Huso, the other is Acipencer.
Most species of the family enter freshwater only for laying eggs, only Acipencer ruthenus whole
life is in fresh water.
Males and females of species reach maturity, respectively into 6-12 and 12-17 ages. The
mature species go to rivers. Those who arrive to the rivers in February-March lay eggs in May
and come back to the sea. Those who arrive to the rivers in June-July are standing in winter and
lay eggs in the spring.
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Royal Fishery in Tosmur group is the first sturgeon production firm in Turkey. This firm
going on production activities in the Imamoglu district of Adana province since 2006, grows
surgeon fishes in a closed area of 7.200 m² and a cage system in Seyhan Dam Lake at an area
of 70.000 m²
Royal fishery brought their juveniles from abroad in 2007-2008 and started growing them
in Adana. This firm produces its juveniles from adult and spawning fishes for last four years.
Sturgeon fish is a protected species in the world.
This work is prepared as a graduation thesis.
Keywords: Sturgeon fish, development, Adana, aquatic products
1 GİRİŞ
Göller ve akarsularımız ülkemizin yaklaşık 13 milyon ha alanında bulunan başlıca doğal
kaynaklarımızdır. Ülke alanının % 17 sini oluşturan bu miktar büyük bir üretim potansiyelini
ifade etmektedir. Sahip olunan bu potansiyele dayalı yapay tesislerde balık üretmek ulusal
ekonomimiz için önem arzetmektedir (Selmi ve Öymen 1985).
Nesli tehlikedeki balıklardan olan mersin balıklarının korunması, son yıllarda dünya
çapında önem taşıyan bir konu haline gelmiştir. Kısa bir süre öncesine kadar geniş alanlarda
yayılış gösteren mersin balıkları, günümüzde sınırlı alanlarda kalmıştır (Gross ve ark. 2002).
Türün erkekleri 6–12 ve dişileri 12–17 yaşlarında cinsî olgunluğa erişirler. Cinsî
olgunluğa erişenler llkbahar başlarında nehirlere girer. Nehirlere Şubat-Mart aylarında girenler
Mayıs ayında yumurta bırakıp denize döner. Nehirlere Haziran-Temmuz aylarında girenler ise
kışı nehirlerde geçirip ilkbaharda yumurta bırakır.
Tosmur Grup bünyesinde faaliyet göstermekte olan Royal Balıkçılık; Türkiye tarihinde
ilk mersin balığı üretim tesisidir. Royal balık su ürünleri 2007-2008 yılında yavrularını
yurtdışından getirmiş ve burada yetiştirmeye başlamıştır. Son dört yıldır kendi anaçlarını
ayırarak kendi yavrularını üreten bir firma haline gelmiştir. Bu başlık altında mersin balığının
yapay üretim aşamaları ele alınmış ve öneriler sunulmuştur.
2 MATERYAL VE YÖNTEM
Adana iline bağlı İmamoğlu ilçesinde faaliyete başlayan Royal Balıkçılık; 2006 yılından
beri balıkçılık sektöründe 70.000 m² alan içerisinde kurulu 7.200 m² kapalı alana sahip kara
tesisinde ve Seyhan Baraj Gölü’ndeki kafes sisteminde mersin balığı yetiştirmektedir. Çiftliğin
bu mevkii de kurulma nedeni yatırımcının Ağzıkaraca köyünde doğup büyümüş olması ve
ilçesine ekonomik olarak katkıda bulunmasını istemesidir.
Konuyla ilgili toplanan bilgilerin değerlendirilmesinde öncelikle işletmeden elde edilen
veriler göz önüne alınmıştır. Tesisin yeri, binası ve havuzlara ait fotoğraflar çekilmiştir. Tesisin
kuruluş amacı, su kaynağı, havuzların konumu ve balıkların sıcaklık istekleri gibi özellikler
belirlenmiştir. Mersin balığı ve havyarının üretimiyle ilgili bilgiler Royal Balık Su Ürünleri
Şirketinde çalışan Su Ürünleri Mühendisi Aslıhan ÖZKAN tarafından sağlanmıştır. Mersin
Balığı ve havyarının üretiminde ön şart olan maksimum üretim için gerekli olan çevre koşulları
incelenmiştir. Yapılan araştırmalar Royal Balık Su Ürünleri Üretim Tesisinin bulunduğu çevre
koşulları ve olanakları dikkate alınarak değerlendirilmiş, üretme teknikleri hakkında bir sonuç
elde edilmiş, işletmeden elde edilen bilgiler doğrultusunda ve kaynaklardan sağlanan veriler ile
birlikte konuya açıklık getirmek için hazırlanmıştır.
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3 BULGULAR
Tesisin yapısal olarak diğer tür balık üretim tesislerinden bir farkı bulunmamaktadır.
Mersin Balığı için özel bir üretim tesisine gerek olmayıp kapalı sistem olarak veya açıkta kafes
sistemi kullanılarak yapılabilmektedir.
Tesiste kullanılan su yeraltından çekilmektedir. Çekilen su havuzlara aktarılmadan önce
birkaç işlemden geçerek daha da temiz bir duruma gelmesi sağlanmaktadır. Çekilen su ilk
aşamada 15 tonluk havuza aktarılmaktadır. Bu havuzda hiçbir işlem görmeyip sadece su
transferi sırasında kolaylık sağlanması için kullanılmaktadır. Soğuk suda çözünmüş gazlar su
ısındıkça gaz fazına geçer ve bundan dolayı baloncuklar meydana gelmektedir. Bu
baloncukların balıklara bir zararı olmadığı gözlemlenmiştir ama suyun kalitesini arttırmak için
baloncuklardan arındırmak için ilk işlemden geçirilmektedir.
Tesis de daha fazla verim alınacağı düşünülerek, balıklara daha çok doğal ortam
şartlarının sağlanması için bir soğutma cihazı temin edilmiştir. Bu soğutma cihazıyla balıklara
yılda 2 defa kış yaşatılarak gelişim evreleri hızlandırılmakta ve daha kaliteli havyar alımı
hedeflenmektedir.
Tesiste kullanılan havuzlar köşeli olarak tercih edilmiştir. Yuvarlak havuzlar da
kullanılabilirdi ama tesis alanının daha verimli kullanılması için dikdörtgen havuzlar
kullanılmıştır.
Balıkların her evresine denk gelecek şekilde birer adet biyolojik ve mekanik filtreleme
sistemi kullanılmaktadır. Bunlar akvaryum balıkçığında kullanılan dış filtrelerle birebir
benzerlik göstermektedir. Filtre cihazları firmanın kendi imalatlarıdır. Bu filtrelerde bir adet su
çıkışı ve bir adet su girişi kısmı bulunmaktadır. Havuzlardaki su devir daim yaparken bu filtreye
uğrar ve mekanik temizleme işlemi gerçekleşir. Temizlenen su tekrar çıkış kısmından havuzlara
borularla dağıtılır. Tesiste kullanılan bir diğer filtreleme yöntemi ise dış filtredir. Bu filtreleme
diğerlerinden farklı olarak 4 tane birbirinden bağımsız 1x2.5-1x2.5-1x2.5-3x2.5 metrelik
havuzlarda yapılmaktadır. Mantık yine aynı olup cinsel olgunluğa giren balıkların bulunduğu
tanklarda kullanılır. Filtreleme işlemi bittikten sonra yüksek devirli motorlarla su tekrar
havuzlara tahliye edilmektedir.
Her 1 kg yumurta için 10 ml sperma su ile karıştırılarak yumurtanın üzerine dökülür ve
bütün yumurtaların döllenmesi sağlanır. Döllenmeden sonra yumurtaların yapışmasını önlemek
için dölleme kabına çok ince kırmızı renkli çamur (killi toprak) ilave edilir. Yumurtalar bu
çamur ile birlikte 45 dakika karıştırılır. Sonra yumurtalar musluk suyunun altında çamurdan
arındırılarak toplanır. Yumurtaların gelişmesini tamamlama süresi su sıcaklığı ile çok yakın
ilişkilidir. Su ısısı arttığında çıkış süresi kısalır, su sıcaklığı azaldığında çıkış müddeti uzar.
Mersin balığı larvaları, yumurtadan açıldıktan sonra l gram ağırlığa ulaşıncaya kadar larva
havuzlarında beslenir. Larva havuzu 2 x 1 m boyutlarında ve 20–40 cm derinliğinde olan
dikdörtgen tanklar yerleştirilir. Tanklara her cm2 alana 40–60 larva stoklanır. Royal Balık ve
Su Ürünleri çiftliği dikdörtgen havuz kullanmayı tercih etmişlerdir. Yuvarlak ve dikdörtgen
havuzlar balıkların gelişim aşaması açısında pek bir farklılık göstermemektedir. Larva
havuzlarında yetiştirme sürecinde kayıplar % 20 ve % 30 arasında olur. Larva havuzlarına
yerleştirilen larvalara vitellus keseleri çekilinceye kadar larvaların beslenmesi 3–10 gün yem
verilmez. 3–4 gün sonra larvalara ilk yem olarak artemia larvaları birkaç gün sonra da dafnia
verilir, ikinci hafta dafnia ile birlikte Enkhedrisus arbidus adlı beyaz bir kurt çok ince kıyılarak
larvaların beslenmesinde kullanılır. Bu tür yemleme larvalar, l grama ulaşıncaya kadar devam
eder. Günde üç defa yemleme yapılır. Her öğünde 50 gram beyaz kurt ile 50 gram kadar dafnia
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verilir. Yemler havuzun her tarafında eşit olarak dağıtılmalıdır. Yemlemeden yarım saat sonra
yem artıkları sifonla uzaklaştırılarak havuzda kokuşma ve bozulmalarla meydana gelen ölüm
olaylarının artması engellenir. Larva havuzlarında % 20 düzeyinde ölüm normaldir. Artemia
türü yemler tesiste çıkarılmaktadır. Artemia yavru balıkların beslenmesinde çok değerli bir
canlı yemdir. Büyük tesislerde ticari amaçla kullanılmayan küçük paketlerin yerini büyük ve
ekonomik paketler almıştır. Özellikle yavru yetiştirmede ve canlı doğuran gibi küçük yemleri
toplayabilen balıkları beslemede artemia larvaları belirgin fayda sağlamaktadır. Oda
sıcaklığında havalandırma ile 24 saat içinde artemia yumurtalarını çatlatılmaktadır.
Yumurtaları çatlattıktan sonra yapılması gereken kabuklarını ayırmak ve balıklara yedirmektir.
Yüzen artemiaları kepçe veya benzer bir aparatla toplanabilir ve sifonlanabilir. Bu canlılar ışığa
duyarlıdır. Yoğun ışık uygalayarak bir bölgeye toplanmasını sağlanabilir. Mersin balığı
yavruları ortalama 3 g ağırlığa eriştikten sonra havuz suyu ile birlikte cinsel olgunluğa erişene
kadar tutulacak olan 10 tonluk havuzlara alınır. Her bir balığın sağ yan yüzgecinin bir parçası
kesilerek markalanır. Havalandırma sistemli tanklara sayılarak yerleştirilir.
4.

SONUÇ

Royal Balık Su Ürünleri Türkiye'de ilk olarak 2007-2008 yılında yavrularını yurtdışından
getirmiş ve tesisinde yetiştirmeye başlamıştır. Son yıllarda da kendi anaçlarını ayırarak kendi
yavrularını üreten bir firma haline gelmiştir. Artık firmanın yurtdışına herhangi bir bağımlılığı
ve yavru ithalatı söz konusu değildir.
Mersin balıkları yaşam şartlarında en olumsuz koşullara dayanabilen, sadece fazla emek
isteyen bir türdür. Alabalık, çupra gibi türler 14, 16 ayda pazara çıkabilirken Mersin balığı
yaklaşık olarak 3.5-4 hatta bazen 5 yıl sonra pazara çıkarılabilen bir türdür. Pazar süresinin
uzun olması yapılan yatırımın meyvelerinin geç toplanacağı anlamına gelmektedir. Yapılan
yatırım ilk 5-6 yıl boyunca kârsız sürmektedir. Kendini amorti etmesi ise satışların
başlamasından itibaren 2-3 yıl sürmektedir. Bu nedenle ilk evrede fazla sabır ve maddi anlamda
bir bütçe gereklidir.
Mersin balığı bentik bir canlıdır. Oksijeni düşür derecelerde tolere edebilir. Bu özelliği
ile Adana şartlarında yaşamasında problem çıkarmamaktadır. İlkel bir canlı olması, yani
yüzyıllardan beri, beri gelen bir yaşama döngüsünün olmasıdır Adana şartlarında sıcağı tolere
edebilmesini de kolaylaştırmıştır. Bu üretici için büyük bir avantajdır.
Dişi-erkek ayrımı kadın doğum uzmanlarının kullandığı, sadece probu farklı olan bir
ultrason ile yapılmaktadır. Yaklaşık 3 yaşında dişi-erkek ayrımı yapılır. Yaşa göre cinsiyet
ayrımı yapılırken o dönemin balıklar açısından nasıl geçtiği de önemlidir. Bu yaş doğal şartlarda
2.5 kötü şartlarda 3.5-4 olabilmektedir. Erkekler pazara sunulabilir ya da semirtmek maksadıyla
anaç ayırmak üzere kalabilir. Dişiler havyar evrelerine kadar rutin olarak kontrollerle
stoklanmaktadır. Yavru almak istediğimiz dönemlerde hayvanların cinsel olgunluğa erişmiş,
yani havyar dönemlerini tamamlamış olması gerekli olup bu sürede yaklaşık olarak 4-5 yılı
bulmaktadır.
Üretim tesisi kapalı devre bir sistemdir. Kapasitesi 29 ton/yıl olup genelde kapalı devre
sistemli üretim tesislerinde balık ağırlıkları 20 kiloya kadar ulaşmaktadır. 2007 de getirilen ilk
yavrulardan beri 6 - 7 yıllık bir periyotta 20 kilo ağırlığa ulaşan balıklar olmuştur. Hale hazırda
mevcut balıkların ağırlıkları 8 ile 10 kilo arasında değişmektedir.
Havuzlardaki taşıma kapasitesi tesiste metreküp bazında değil metrekare bazında
hesaplanmaktadır. Metrekareye yaklaşık olarak 10 - 15 kilo balık düşmektedir. Üretim alanında
henüz bir hastalıkla karşılaşılmamıştır. Havuzlarla üretimi gerçekleşen Mersin Balıklarında
sadece dönemsel olarak mantarlaşmadan söz edilmektedir. Ancak, Royal Balık Su Ürünleri
tesisinde mantarlaşma ile karşılaşılmamıştır.
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Mersin balığının havyarı şu dönemde dünyanın en önemli, en değerli, en kaliteli olan
siyah havyardır. Balıklardan havyarlar, üretim tesisinde sağım yöntemi ile alınmaktadır ve
alınan havyar işlenmektedir. Tesiste kesim yapılmamaktadır. Havyar sağıldıktan sonra balıklar
dinlenme havuzlarına bırakılmaktadır. 1-2 gün sonra tekrar yemlemeye başlanılmaktadır.
Havyar alınırken balık canlı olmaktadır. Herhangi bir anestezi uygulanmamaktadır. Çünkü 56-7 kiloluk balıkları zapt etmek kolay olmaktadır. Havyar sağımı aşağı yukarı 1-2 dakika
sürmektedir. Her balığın ağırlığının %9-10u kadar havyar elde edilmektedir. Yani 5 kiloluk bir
Mersin Balığından sağılan havyar 400-450-500 gr arası değişmektedir. 10 kiloluk bir balık 800850 gr havyar vermektedir. Bu şekilde aynı balıktan birkaç defa havyar elde edilmektedir.
Alınan havyar öncelikle kese içerisindeki yastık denilen kısımlarından ayrılmaktadır.
Ayrıldıktan sonra pastörize olmaktadır. Pastörize işleminin ardından satılmak üzere 20-30-50
ya da 100 grlık cam kavanozlara vakumlu makine ile kapatılıp pazara sunulmaktadır.
Vakumlamadaki amaç hava almasını, bozulmasını önlemek ve raf ömrünü arttırmaktır.
Eti ise her şekilde tüketilebilmektedir. Çok kalın bir deriye sahiptir ve kılçıksız bir
balıktır. Kılçık yerine bir orta kemiği bulunmaktadır. Ülkemizde genelde ızgara olarak
tüketilmektedir. Yurt dışında ise daha çok füme olarak yemeklerin yanında servis edilmektedir.
Eti için kesme işlemi diğer balıklardan farklı değildir. Keserken kafası ve kuyruğu alınmaktadır,
derisi soyulmaktadır ve ardından filetoları çıkmaktadır.
Müşteri talepleri genelde pazara bağlı olarak değişmektedir Genel olarak tüm şekilde
istenen siparişler gelmektedir. Zaman zaman vide ve fileto şekilde de siparişler alınmaktadır.
Ayrıca füme olarak da istenmektedir ama bu şekilde sipariş üretim tesisinde alınmamaktadır.
Müşterinin talep şekline göre sunumlar hazırlanmaktadır.
Royal Balık Su Ürünleri Mersin balığı üretim tesisi genelde ara toptancı bir firma ile
çalışmaktadır. Havyarda ise birkaç anlaşmalı market zinciri ve birkaç distrübitörlükle satış
yapılmaktadır. Üretim tesisinden ürün alınmak istendiğinde internet sitelerinden alma seçeneği
bulunmaktadır.
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ÖZET
Tarihi eser özelliği taşıyan bir bina içerisinde odaların zemini ve tavanı ahşap kaplama olması,
odalar arasında ses ve ısı yalıtımı sağlaması için pirinç kabuğu-kireç karışımı kullanılmıştır. Söz konusu
bina içindeki odalar ve koridorlarda gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Oda içerisinde bulunana eşyalar,
cam kenarları ve yerlerde böcek erginleri görülmüştür. Elde edilen verilere göre Testereli böcek
[Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)] ve Kırma biti [Tribolium confusum Jacquelin du Val,
1863] olmak üzere iki adet zararlı tespit edilmiştir. Bu zararlılardan testereli böcek daha yoğun olarak
alanda bulunmuştur. Her iki zararlı tür de özellikle tahıl tanelerinin kırık ve döküntüleri, kepek, un ve
undan yapılmış gıda maddeleri, yağlı bitki tohumları, kurutulmuş meyve gibi gıdalarla beslenmektedir.
Tespit edilen türler ambar böcekleri grubunda yer almaktadır. Bu başlık altında, bu gibi durumlarda
hangi koruma ve kontrol yöntemleri uygulanacağı ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pirinç kabuğu, ahşap, yalıtım, Insecta

Use of rice husks for insulation in wooden buildings and its problems
ABSTRACT
The rice husk – lime mixture was used for sound and heat insulation between the rooms in a
historical building with wooden flooring and ceiling. We made observations and examinations in the
rooms and corridors inside this building. The adult insects were found on window edges, floorings and
furnitures in the rooms. According to obtained data, these species were identified as the sawtoothed
grain beetle [Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)] and the confused flour beetle [Tribolium
confusum Jacquelin du Val, 1863]. The sawtoothed grain beetle was more in number than other species
in rooms. Both harmful species are feding on corns, foodstuffs with wholemeal and whiteflour, oilseeds
and dried fruits. The identified species are in the group of storage insects. In this paper, we deal with
which the protection and control methods will be handled in such cases.
Keywords: Rice husk, wood, insulation, Insecta
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1 GİRİŞ
Tarımsal atıklar tek başına veya farklı malzeme ve ürünlerle karıştırılarak uygun mekanlarda
kullanılabilmektedir. Atıkların lif içeriğinin zengin olması nedeniyle bir yapı veya malzemeyi daha
kullanışlı hale getirebilir (Mo ve ark. 2016).
Pirinç kabuğu çeltik taneleri alındıktan sonra kalan atık üründür. Atık olarak kalan kabukların
selüloz içeriği % 40, lignin içeriği % 30 ve hidrat amorf silis içeriği %20’dir. Yaklaşık 1 ton çeltikten
% 17 oranında kabuk çıkmakta ve bu da 170 kilo çeltik kabuğuna denk gelmektedir. Geçmiş yıllarda
atık kabuklar fabrikalarda yakılarak küle döndürülür ve sadece deterjan sanayinde kullanılırdı. Ancak
son yıllarda yapı elemanları ve bina içlerinde kullanılan malzemelerde kullanılmaya başlanmıştır.
Ekolojik ve yeşil yapıların ön plana çıkması ve rağbet görmesi doğal malzeme içeriği yüksek ürünler
talebi ve kullanımını arttırmıştır. Hatta özel sektörde yer alan firmalar bu gibi durumu reklamlarında
kullanarak sürdürülebilirliğe katkılarını ifade etmektedir.
Ahşap yapılarda ve tarihi eser özelliği bulunan binalar içerisinde doğaya özdeş malzemeler
kullanılması hem yapının bütünlüğünü hem de görsel görünümünü korumaktadır. Betonarme içeriği
bulunmayan ve tarihi eser özellik taşıyan yapılar içinde kullanılan malzemelerde daha seçici
davranılması gereklidir.
Bu başlık altında tarihi eser özelliği olan ve katlar arası ahşap yer kaplaması ile ayrılan bir yapı
içerisinde ses ve ısı yalıtımı amaçlı kullanılan pirinç kabuklarından ileri gelen sorunlar ve çözüm
yöntemi ele alınmıştır.

2 MATERYAL VE YÖNTEM
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi tarihi bina ve yapıların fazlaca bulunduğu bir yerleşim yeridir (Resim
1). Bu alan içerisinde bulunan ve otel olarak kullanılan bir bina içinde katlar arasında ısı ve ses yalıtımı
sağlaması için pirinç kabuğu ve kireç karışımı kullanılmıştır. Kullanılan bu kabuklar binanın ahşap
zeminler ile ilgili zeminlerin altına denk gelen oda tavanları arasındaki boşluklara doldurulmuştur
(Resim 2).
Oteli konaklama amaçlı kullanan müşteriler belirli bir süre sonra böcek şikayetlerinde bulunmuş
ve memnuniyet durum değerlendirmelerine negatif olarak yansımaları olmuştur. Böcek şikayetlerinin
artması ile yetkililer oteli belirli bir süre konaklamaya kapatmış ve sorunun kaynağını bulmaya
çalışmışlardır. Zeminde yer yer eski kaplamalara uygun yeni kaplamalar ile tamamlamalar yapılmıştır.
Ortaya çıkan bu durumun kaynağının araştırılması için ilgili mekana gidilmiş ve incelemelerde
bulunulmuştur.

3 BULGULAR
Elde edilen verilere göre Testereli böcek [Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)] ve Kırma
biti [Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863] olmak üzere iki adet zararlı tespit edilmiştir (Resim
3). Bu zararlılardan testereli böcek daha yoğun olarak alanda bulunmuştur. Her iki zararlı tür de özellikle
tahıl tanelerinin kırık ve döküntüleri, kepek, un ve undan yapılmış gıda maddeleri, yağlı bitki tohumları,
kurutulmuş meyve gibi gıdalarla beslenmektedir.
Testereli Böcek (Oryzaephilus surinamensis)
2.5 – 3 mm uzunluğunda, kahverenkli, prothorax’ın her iki yanında altışar adet testere dişi gibi
çıkıntı bulunmaktadır. Anten yapısı tespih şeklindedir. Bir dişi yaşamı boyunca ortalama 400 adet
yumurta üretir. Yumurtalar 3 – 8 gün içinde açılır. Sıcaklığa bağlı olarak gelişimini 20 – 80 günde
tamamlar. Erginler 6 ile 10 ay arasında hayatta kalabilir. Uygun koşullarda 3 yıla kadar yaşadıkları
bilinmektedir. Bir yılda 5 – 6 nesil üretmektedir. Genellikle yürüyerek etrafa dağılırlar, ancak sıcak
koşullarda ışığa doğru uçabilirler. Gıdaların taşınması ile uzun mesafeler yayılabilirler. Sağlam tanede
zararlı olmayan türler arasında yer alır.
Kırma Biti (Tribolium confusum)
3 – 4 mm uzunluğunda, kırmızımsı kahverenkli, baş ve göğüs üst kısmı noktalı, elytra
uzunlamasına bombeli, uca doğru antenlerinin son üç segmenti öncekilerine göre daha geniştir. Bir dişi
yaşamı boyunca 300 – 400 adet yumurta üretir. Sıcaklığa bağlı olarak gelişimini 24 – 60 günde
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tamamlar. Erginler 6 ile 8 ay arasında hayatta kalabilir. Bir yılda 3 – 4 nesil üretmektedir. Kanatları iyi
gelişmiş olmasına rağmen genellikle kısa mesafeli uçuş gerçekleştirir. Gıdaların taşınması ile uzun
mesafeler yayılabilirler. Sağlam tanede zararlı olmayan türler arasında yer alır.

Resim 1. Bina ve oda içi görünümü

Resim 2. Zemin içindeki pirinç kabukları kireç karışımı
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(a)

(b)
Resim 3. (a) Testereli böcek [Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)]
(b) Kırma biti [Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863]

4. SONUÇ
Bina içinde kullanılan pirinç kabukları (kavuz, kapçık) üzerinde veya içinde bulunan zararlı
evreleri uygun koşullar altında gelişimlerini tamamlamıştır. Bitkisel kaynaklı ürün veya kalıntılarının
kullanımından önce kontrolü yapılmalıdır. Pirinç kabuklarına fosfit (Aluminium Phosphide-AIP) ile
fümigasyon işlemi uygulanmalıdır. Uygulama tam fümigasyon işlemi olmalıdır. Fümigasyon işlemi için
iki yöntem kullanılabilir. Alandaki tüm kabuklar toplanıp konteyner veya çadır içinde fümigasyon
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işlemine tabi tutulur, uygulama sonrası tekrar inert (zor ayrışan) maddelerle karıştırılarak alana serilir
veya bina gazın sızıntısına imkan vermeyecek ölçüde kapatılarak fümigasyon işlemi uygulanır.
Kullanılan kimyasal madde insan sağlığı açısından sorun oluşturmayacak duruma ulaştıktan sonra bina
hizmete açılabilir. Tahıl ürünlerinin alüminyum fosfit aktif maddeli fümigant ile fümigasyon işleminde
aşağıda verilen Toprak Mahsulleri Ofisi’nin teknik şartnamesi uygulanmalıdır.
1İlaç aktif maddesi saf alüminyum fosfit (Aluminium Phosphide) olup, alüminyum fosfit
oranı en az % 57 olmalıdır.
2Alüminyum fosfit aktif maddeli preparatlar 3 gr ( ± 0.1)’lik ağırlıkta olmalıdır.
3Ambalaj içerisindeki kırık veya toz oranı (%) 0,5’ den az olmalıdır.
4Tabletler max 17 mm çapında ve yuvarlak olmalıdır.
5Fümigantın uygulanması esnasında, her bir tablet ortama ağırlığının en az 1/3’ü kadar (en
az 1 gr) fosfin gazı vermelidir.
6Fumigant tabletleri grimsi renkte sıkılaştırılmış katı formda olmalı, gazın mevcudiyetini
belli edecek şekilde ikaz ajanı olarak bir koku maddesi (Sarımsak veya karpiti andıran) bulundurmalıdır.
7Fümiganta “Biyolojik Etkinlik Testi” yapılmalıdır. Fumigant, depo zararlılarının her
evresinde (ergin, pupa, larva, yumurta) öldürücü etkiye sahip özellikte olmalıdır.
8Fümigantta “Fosfin gazı çıkış yoğunluğu ve çıkış süresi ölçüm testleri” yapılmalıdır. Fosfin
Gazı Çıkış Yoğunluğu: Fumigantın 3 gr’lık bir adet tableti 1 gr fosfin gazı açığa çıkartmalıdır.
Fümigantın tablet açılma oranı (Gaz çıkışı oranı) minimum %96 olmalıdır. Fosfin Gazı Çıkış Süresi: 1
gr’lık gazın fümigasyon ortamına yaydığı fosfin gazı konsantrasyonu 25 C° sıcaklıkta, minimum 689
ppm konsantrasyona ulaşmalı ve bu konsantrasyonda en az 72 saat (3 Gün) boyunca sabit kalmalıdır
(Fümigantın %100’ü açıldığında ortamdaki gaz konsantrasyon 718 ppm olur).
Tarım, orman ürünlerin kendisi veya yan ürünleri yerleşim alanlarında veya çevresinde
kullanılmaktadır. Bu ürünler hem yerli hem de ithal olabilir. Ürünler, zararlıların dış ortamdan gelmesini
engellemek ve fiziksel kontrol sağlamak için inert (zor ayrışan) maddeler (odun külü, kil, kum, volkanik
kül, sarımsak tozu, dolomit, magnesit, bakır oksi klorid, katel-sous, kalsiyum hidroksit, kalsiyum
karbonat, sodyum klorit vb. gibi) ile muamele edilerek kullanılmaktadır. Ancak ürün üzerinde veya
içinde bulunanları öldürmesi veya uzaklaştırması için yeteri kadar etkin olmayabilir. Bu nedenle,
kullanılan ürünler alana uygulanmadan önce sanitasyon kurallarına uyulmalıdır. Tespit edilen türler
ambar böcekleri grubunda yer almaktadır. Yukarıda belirtilen bakım ve koruma önlemleri alınarak
olumsuz durumun ortaya çıkması engellenebilir. Ancak kullanılan bitkisel ürünlere (parke, mobilya,
saksı çiçekleri vb. gibi) her zaman dış ortamdan bulaşmalar mümkündür.
Genel olarak bina içindeki ürünlere tekniğine uygun bir uygulama ve bakım işlemi zararlılara
karşı dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bundan sonra yerleştirilecek ürünlerin dikkatli
kontrollerinin yapılarak kullanılması olumlu bir yaklaşım olacaktır.
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Yonga-odun-tomruk olarak ithal edilen huş ağacı ile bronz huş ağacı
zararlısının bitki karantinası açısından durumunun incelenmesi
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ÖZET
Ülkemizde Betula browicziana, B. medwediewii, B. pendula, B. pubescens ve B.
recurvata doğal olarak yetişmektedir.
(http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf).
Bronz huş ağacı oyucusu, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da doğal olarak yayılış
göstermekte olup Kuzey Amerika’nın boreal ve kuzeye doğru mutedil bölgelerinde endemiktir
(Johnson et al. 2001). Yayılış gösterdiği bölgelerde öncelikli konukçuları B. papyrifera, B.
populifolia, B. lenta, B. lutea, B. occidentalis, B. alleghaniensis olmak üzere Amerika’ya
getirilmiş Avrupa ve Asya türlerinden B. pendula, B. pubescens, B. maximowicziana ve B.
szechuanica üzerinde tespit edilmiştir (Nielsen et al. 2011). Bu zararlı 2011 yılı içinde EPPO
(Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü) A1 listesine eklenmiş olup EPPO üye
ülkelerinde karantinaya tabii bir tür olarak işlem görmektedir (EPPO 2011).
EPPO, Huş ağacı ile ilgili ürünlerin bu zararlının bulunmadığı yerlerden sağlanmasını
veya ürünler ısı uygulaması, kimyasal uygulama, iyonlayıcı radyasyona tabi tutulma,
yongalama veya öğütülmesini tavsiye etmektedir. Türkiye Orman Ürünleri Sektöründe faaliyet
gösteren MDF ve Yonga Levha üreticileri sert ağaç ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Kanada
ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Huş (Betula sp.) yongası, Kuzey Avrupa, Ukrayna ve
Rusya’dan ağırlıklı olarak yuvarlak Huş odunu ithal ederek karşılandığı “Yonga Levha
Sanayicileri Derneği” tarafından belirtilmektedir.
Orman ürünleri ithalatında alınan tedbirler ülkemiz ormanlarını ve bitki örtüsünü diğer
ülkelerden gelecek zararlı organizmalara karşı korumak amacıyla alınmaktadır.
Agrilus anxius Gory, Coleoptera takımından Buprestidae familyasıdan zararlı bir türdür.
Ülkemizde şimdiye kadar tespiti yapılmamıştır. Yayılış gösterdiği ülkelerde ürün kaybına
neden olmakta ve bulaşık ağaçlar sanitasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Böceğin yayılış
alanında Huş ağacı dışındaki ağaç türlerinde bugün için önemli zararı bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Huş, Buprestidae, Karantina, Türkiye
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Appreciation of the situation of imported birch tree as chips-wood-log and bronze
beech borer in terms of plant quarantine
ABSTRACT
The species, Betula browicziana, B. medwediewii, B. pendula, B. pubescens ve B.
recurvata are grown in Turkey
(http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Orman%20Atlasi.pdf). The bronze birch
borer, Agrilus anxius naturally distributing in the United States and Canada is endemic species
for boreal regions of Northern United States (Johnson et al. 2001). This insect hosts on B.
papyrifera, B. populifolia, B. lenta, B. lutea, B. occidentalis, B. alleghaniensis, also imported
B. pendula, B. pubescens, B. maximowicziana and B. szechuanica from the Europe and Asia in
the US (Nielsen et al. 2011). This harmful has been added to the list of EPPO (European and
Mediterranean Plant Health Protection) A1 in 2011 and treated as a species of quarantine in
EPPO members (EPPO 2011).
EPPO recommends to be obtained products related to Birchwood from places where this
insect does not distribute, also heat application, chemical application, ionizing radiation,
chopping or grinding to these products. The MDF and chipboard manufacturers provide
hardwood needs from the United States and Canada as chips and the Northern Europe, Ukraine
and Russia as logs and woods in Turkey.
The aim of measures with the imported forest products is to protect our country's forests
and vegetation against distributes of harmful organisms from other countries.
Agrilus anxius Gory, is a harmful species belonging to the Buprestidae family of the
Coleoptera. It is not found in turkey until now. The infected trees are applied to sanitization
processes for causing crop losses in the distribution areas. There are no significant losses in the
other tree species except the birch tree in these areas.
Keywords: Birch, Buprestidae, quarantine, Turkey
1 GİRİŞ
Orman ürünleri sektörü, ana hammaddeyi kullanarak kereste, parke, kaplama, kontrplak,
yonga ve lif levhaya dönüştüren firmalar ile bu firmaların ürünlerini hammadde olarak kullanan
mobilya, doğrama, ahşap parke, prefabrik ev, palet, ambalaj vb. gibi firmaların oluşturduğu
endüstriyel gruplardır. Bu gruplar ülkemiz içinde istihdama ve ekonomik büyümeye önemli
katkılar sunmaktadır.
Orman Genel Müdürlüğü sektörün ihtiyaç gösterdiği ürünlerin üretimini geçmişte
sağlarken son yıllarda artan firma sayısı ve ürün yelpazesinin gelişim göstermesi ürünlerin
uygun fiyata ve yeterli miktarda karşılanmasında zorluklar oluşmuştur. Hala hazırda üretim için
gerekli hammaddenin %60’ı ülkemizden %24’ü ithalat olarak, %8 atık materyalin yeniden
kullanımından ve %8’i ülkedeki özel sektör üretiminden karşılanmaktadır (Anonim 2014).
Tomruk ithalinde 2018 tarihli piyasa analizine bakıldığında Meşe, Çam, Sapelli, Afrika
maunu ve Iroko türleri ilk sıralarda yer almaktadır. Kereste olarak Çam ve Göknar; kontraplak
ve plywood da ise Huş, tropik bölge iğne yapraklı türleri, Çam ve Kavak ithali gerçekleşmiştir
(Anonim 2018).
Türkiye Orman Ürünleri Sektöründe faaliyet gösteren MDF ve Yonga Levha üreticileri
sert ağaç ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Huş
(Betula sp.) yongası, Kuzey Avrupa, Ukrayna ve Rusya’dan ağırlıklı olarak yuvarlak Huş
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odunu ithal ederek karşılandığı “Yonga Levha Sanayicileri Derneği” tarafından
belirtilmektedir.
Bu başlık altında yonga-odun-tomruk olarak ithal edilen huş ağacı ile zararlı türü
arasındaki durumu bitki karantinası açısından ele alınmıştır.
2 MATERYAL VE YÖNTEM
Ülkemizde Betula browicziana, B. medwediewii, B. pendula, B. pubescens ve B.
recurvata doğal olarak yetişmektedir. B. medwediewii lokal bir yayılış göstererek çalı ve
ağaççık halinde Çoruh dolaylarında ve Hatila vadisinde, diğer huş türleri ise Doğu, Kuzey ve
Kuzeydoğu Anadolu’da bulunmaktadır. Alansal olarak 161 ha lık bir alanda bozuk orman
vasfında bir dağılım gösterdiği Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Orman
Atlasında yer almaktadır (Anonim 2018).
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Galatasaray mevki, Meşrutiyet caddesi, Aslı Han A Blok
No:18’de bulunan Yonga Levha Sanayicileri Derneği’nin yurtdışından ithal ettiği Huş (Betula
sp.) ağacından elde edilen yonga, odun ve tomruklar ile Agrilus anxius zararlısı arasındaki
durumunun 04.05.2015 tarih ve 29345 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Bitki Karantinası
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin Ek 4 tablosunda yer alan 2.8.1
ve 2.8.2 maddelerine göre irdelenmesi hakkında görüş sormasından sonra konu ile ilgili
araştırmalar gerçekleştirilmiştir.
3 BULGULAR
Elde edilen verilere göre; zararlının durumunu gösteren bilgiler ve bitki karantinası
açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.
Bronz Huş Ağacı Oyucusu [Bronze Birch Borer (BBB)]
(Agrilus anxius, Gory (1841))
7 – 12 mm uzunluğunda, elytra bakırımsı bronz renkli olup silindirik ve uzun ince
yapılıdır. Yumurtası kremimsi beyaz renkli, olgunlaştığında sarı rengine dönüşen oval
şekillidir. Larvalar dorsaventral görünümlü beyaz renktedir. Olgunlaşmış larvalar 8 – 20 mm
uzunluğundadır. Olgun larvalar kambiyumun iç kısmında ksilemde pupa beşiği içinde
pupalaşırlar (Barter 1957).
Zararlının yükseltiye, klimatik koşullarına ve konukçu durumuna bağlı olarak yılda bir
generasyon veya iki yılda bir generasyon verme durumu söz konusudur. Çıkış yapan ergin 2 ile
5 hafta hayatta kalmaktadır. Dişi bireyler yumurtalarını teker teker ya da 14 yumurtaya kadar
küme halinde kabuğun gevşek kısımlarının altına, çatlak kısımlarına ve aralıklı yerlerine
bırakır. Bir dişi yaşamı boyunca yaklaşık olarak 75 yumurta bırakmakta ve bırakıldıktan iki
hafta sonra da açılmaktadır (Barter 1957). Açılan yumurtalardan çıkan larvalar pupa durumuna
geçene kadar 4 larva evresi geçirmektedir. Son larva evresinde prepupaya geçişi yazın sonları
veya sonbaharın erken dönemlerine denk gelmektedir. Kışı ya larva evresinde ya da prepupa
döneminde geçirir. Pupaya geçiş Nisan ve Mayıs ayları içinde olmaktadır. Erginlerin odundan
çıkışları Mayıs ile Ağustos ayları arasında 3-5 mm genişliğinde D şekil görünümlü deliklerden
gerçekleştirmektedir (Loerch and Cameron 1984; Akers and Nielsen 1984). Çıkış yapan
erginlerin üreyebilmesi ve hayatta kalabilmesi için beslenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak
böceğin larvaları Huş ağaçlarının gövdelerinde zarar yapar. Erginleri ise Huş (Betula sp.),
Kavak (Populus sp.), Söğüt (Salix sp.) gibi yapraklı bitkilerin yaprakları ile beslenirler. Ancak
yapraklara verdiği zarar önemsizdir (Akers and Nielsen 1990). Dolayısıyla bugün için Huş
türleri dışındaki ağaç türlerinde önemli bir zarar söz konusu değildir.
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Bu zararlı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da doğal olarak yayılış göstermekte
olup Kuzey Amerika’nın boreal ve kuzeye doğru mutedil bölgelerinde endemiktir (Johnson et
al. 2001). Yayılış gösterdiği bölgelerde öncelikli konukçuları Betula papyrifera, B. populifolia,
B. lenta, B. lutea, B. occidentalis, B. alleghaniensis olmak üzere Amerika’ya getirilmiş Avrupa
ve Asya türlerinden B. pendula, B. pubescens, B. maximowicziana ve B. szechuanica üzerinde
tespit edilmiştir (Nielsen et al. 2011).
Nielsen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada böceklerin yuvalanması bakımından Huş
ağaçları içinde en dayanıklı türün sırasıyla Betula nigra, B. papyrifera ve B. populifolia
olduğunu belirtmektedir (Nielsen et al. 2011). Zararlı türün kendisi ve bağlı olduğu cinse ait
diğer türlerin prepupa ve pupa evreleri sanitasyon görmemiş kısımlarda iki yıla kadar
hayatiyetlerini devam ettirebilir ve ergin olarak çıkabilirler (Petrice and Haack 2007). İnfekteli
kısımlarda bulunan larva ve pupaları öldürmek için yongalama veya ısıl işlem uygulanabilir.
Ancak zararlının larva ve pupa evrelerinin bulunmadığını garantileyecek maksimum yonga
boyutu hala belirsizliğini korumaktadır (Kopinga et al 2010). Ayrıca odun delici böceklerin
larva ve pupalarını öldürmek için uygulanacak ısı uygulamasının (kuru ısı, buharlı ısı vb. gibi)
etkinliği yuvarlak odunlar üzerinde bulunan kabuk miktarına, ısının yoğunluğuna ve uygulama
süresine bağlıdır (Haack and Petrice 2009).
Bu zararlı 2011 yılı içinde EPPO (Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma
Örgütü) A1 listesine eklenmiş olup EPPO üye ülkelerinde karantinaya tabii bir tür olarak işlem
görmektedir (EPPO 2011).
EPPO üyesi ülkeler içinde yer aldığımız için bu zararlı yönetmeliklerimizde karantina
kapsamında işlem görmektedir. EPPO, Huş ağacı ile ilgili ürünlerin bu zararlının bulunmadığı
yerlerden sağlanmasını veya ürünler ısı uygulaması, kimyasal uygulama, iyonlayıcı radyasyona
tabi tutulma, yongalama veya öğütülmesini tavsiye etmektedir. Alternatif olarak odun
ürünlerinin uygun dönemlerde yurt içine getirilmesi için ithal edilen ülkelerde depolanması
ifade edilmektedir (Yonga için 1 yıl, yuvarlak odun için 2 yıl).
Amerika Birleşik Devleti ve Kanada’da çeşitli yerli ve yabancı orijinli Huş türlerinde
doğal olarak bulunan A. anxius yayılış alanında konukçusuyla birlikte bulunması olağan olarak
görülmektedir.
5. SONUÇ
Türkiye Orman Ürünleri Sektöründe faaliyet gösteren MDF ve Yonga Levha üreticileri
sert ağaç ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Huş
(Betula sp.) yongası, Kuzey Avrupa, Ukrayna ve Rusya’dan ağırlıklı olarak yuvarlak Huş
odunu ithal ederek karşılandığı “Yonga Levha Sanayicileri Derneği” tarafından
belirtilmektedir.
Orman ürünleri ithalatında alınan tedbirler ülkemiz ormanlarını ve bitki örtüsünü diğer
ülkelerden gelecek zararlı organizmalara karşı korumak amacıyla alınmaktadır. Bu amaçla
yapılan işlemlerden biri de ithal edilen ürünlerin fümigasyona tabi tutulmasıdır. Bu kapsamda
ülkemizde de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca “Bitki Karantinası Fümigasyon
Yönetmeliği” ile “Fümigasyon Usul ve Esasları” belirlenmiştir.
Fümigasyon kapsamında konteynerler gaz sızdırmazlık limitleri bakımından polietilen
veya polivinil klorid filmden yapılmış bir örtü ile desteklenmelidir. Fümigasyon işleminden 24
saat sonrası yapılan ölçümlerde standart beklenen fümigant konsantrasyon miktarı konteynerler
için %30 veya daha fazla ölçülmesi beklenir. Eğer bu standartlara ulaşılmamış ise konteynere
sızdırmaz örtüler altında tekrar fümigasyon işlemi uygulanır.
Konteynerde bulunan yuvarlak odunlar, keresteler üzerinde veya içinde bulunan zararlı
evrelerine uygun koşullar altında metil bromid (Methyl Bromide) veya sülfür florid (Sulphurly
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Fluoride) ile fümigasyon işlemi uygulanmalıdır. Yongalara Fosfin işlemi uygulanabilir.
Uygulama tam fümigasyon işlemi olmalıdır. Fümiganta “Biyolojik Etkinlik Testi” yapılmalıdır.
Fumigant, zararlının her evresinde (ergin, pupa, larva, yumurta) öldürücü etkiye sahip
özellikte olmalıdır. Fümigantta gaz çıkış yoğunluğu ve çıkış süresi ölçüm testleri yapılmalıdır.
Fosfin (PH3)
1- İlaç aktif maddesi saf alüminyum fosfit (Aluminium Phosphide) olup, alüminyum
fosfit oranı en az % 55 olmalıdır.
2- Alüminyum fosfit aktif maddeli preparatlar 3 gr ( ± 0.1)’lik ağırlıkta olmalıdır.
3- Ambalaj içerisindeki kırık veya toz oranı (%) 0,5’ den az olmalıdır.
4- Tabletler max 17 mm çapında ve yuvarlak olmalıdır.
5- Fümigantın uygulanması esnasında, her bir tablet ortama ağırlığının en az 1/3’ü
kadar (en az 1 gr) fosfin gazı vermelidir.
6- Fumigant tabletleri grimsi renkte sıkılaştırılmış katı formda olmalı, gazın
mevcudiyetini belli edecek şekilde ikaz ajanı olarak bir koku maddesi (Sarımsak veya
karpiti andıran) bulundurmalıdır.
7- Fümiganta “Biyolojik Etkinlik Testi” yapılmalıdır. Fumigant, depo zararlılarının
her evresinde (ergin, pupa, larva, yumurta) öldürücü etkiye sahip özellikte olmalıdır.
8- Fümigantta “Fosfin gazı çıkış yoğunluğu ve çıkış süresi ölçüm testleri”
yapılmalıdır. Fosfin Gazı Çıkış Yoğunluğu: Fumigantın 3 gr’lık bir adet tableti 1 gr
fosfin gazı açığa çıkartmalıdır. Fümigantın tablet açılma oranı (Gaz çıkışı oranı)
minimum %96 olmalıdır. Fosfin Gazı Çıkış Süresi: 1 gr’lık gazın fümigasyon ortamına
yaydığı fosfin gazı konsantrasyonu 25 C° sıcaklıkta, minimum 689 ppm konsantrasyona
ulaşmalı ve bu konsantrasyonda en az 72 saat (3 Gün) boyunca sabit kalmalıdır
(Fümigantın %100’ü açıldığında ortamdaki gaz konsantrasyon 718 ppm olur).
Methyl bromide (CH3Br)
 Kereste paketlerine standart 21 °C (70 °F)’de 24 saat için 48 g/m3 (3 lb/1000
cu ft) doz uygulanmalıdır.
 İlk uygulamadan sonra mevcut bekleme süresinden sonra sıcaklıkta (21 °C
(70 °F)) her 5 °C (10 °F) azalmaya karşı 8 g/m3 (8 oz/1000 cu ft) dozda fümigant
eklenmelidir.
Sulphuryl flüoride (SO2F2)
 21 °C (70 °F)’de 16 saat için 64 g/m3 (4 lbs/1000 cu ft)
 15.5 – 20.5 °C (60-69 °F)’de 24 saat için 64 g/m3 (4 lbs/1000 cu ft)
 10 – 15 °C (50-59 °F)’de 24 saat için 80 g/m3 (5 lbs/1000 cu ft)
 4.5 – 9.5 °C (40-49 °F)’de 24 saat için 104 g/m3 (6.5 lbs/1000 cu ft)
 4.5 – 9.5 °C (40-49 °F)’de 32 saat için 80 g/m3 (5 lbs/1000 cu ft) doz
uygulanmalıdır.
Agrilus anxius Gory, Coleoptera takımından Buprestidae familyasıdan zararlı bir türdür.
Ülkemizde şimdiye kadar tespiti yapılmamıştır. Yayılış gösterdiği ülkelerde ürün kaybına
neden olmakta ve bulaşık ağaçlar sanitasyon işlemine tabi tutulmaktadır.
Böceğin yayılış alanında Huş ağacı dışındaki ağaç türlerinde bugün için önemli
zararı bulunmamaktadır.
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Agrilus anxius’un doğal olarak bulunduğu ülkelerden Huş odununun ithali için
01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek Karantina Yönetmeliğinde belirtilen “Odunun
menşei ülkesinin Agrilus anxius Gory’den ari olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında
belirtilmelidir” şartının yerine getirilmesi gerçekçi görülmemektedir.
Betula nigra, B. papyrifera ve B. populifolia türleri zararlının kolonizasyonuna daha az
imkan verdiği araştırmalar ile ortaya koyulmuştur. Bu nedenle ABD ve Kanada’dan getirilecek
ürünlerin bu türlerden elde edilmiş olanları tercih edilmelidir.
Fosfin isimli fümigant yuvarlak odunun derinliklerine kadar nüfuz edemeyebilir. Bu
yüzden bahse konu olan zararlının veya diğer odunda zarar yapan türlerin evrelerinin
hayatiyetlerini sürdürmesine neden olunabilir. Fosfin yerine odun içine kadar nüfuz edebilen
Metil Bromid veya Sülfür Florid kullanılması uygun olacaktır. Ancak ürün tahta talaşı, chips
ve yonga halinde parçalanmış olarak geldiğinde fosfin zararlı evrelerinde olumlu sonuç
verebilir. Çünkü küçük parçalara ayrılmış ürünlerde bu fümigant olumlu sonuçlar vermektedir.
EPPO da infekteli ürünlerin küçük parçalara ayrılmasını tavsiye etmektedir.
Derneğe bağlı üreticilerin yuvarlak odun ihtiyacını böceğin yayılış alanı olmayan
yerlerden karşılaması ülkemiz için olumlu bir olacaktır.
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ÖZET
İnşaat endüstrisinde oldukça yaygın kullanılan ve betonun özelliklerini ve ekonomikliğini
iyileştiren kimyasal katkıların madencilik alanında kullanımı sınırlıdır. Bu çalışmada, priz
hızlandırıcı katkıların yeraltı kömür madeninde kullanılan uçucu küllü dolgunun özelliklerine
etkileri incelenmiştir. Yeraltı kömür madeninde kullanılan %25 çimento ve %75 uçucu kül
karışımından oluşan dolgu malzemesine çimentonun %0,5, %1,0 ve %1,5’i oranlarında sodyum
silikat tipi priz hızlandırıcı katkı ilave edilmiştir. Katkı ilaveli ve ilavesiz numunelere priz süresi
tayini ve dayanım deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneyler sonrasında priz hızlandırıcı katkılı
numunelerin priz sürelerinde yaklaşık %58’lik bir kısalma ve erken dayanım değerlerinde
yaklaşık %14’lük bir artış belirlenmiştir. Ancak katkılı numunelerin uzun dönemli dayanım
değerlerinde ise bir düşüş meydana gelmiştir. Sonuç olarak, priz hızlandırıcı katkı kullanımı
dolgu priz süresinin azaltması sebebiyle maden döngüsünün kısalmasına ve daha ekonomik
madencilik yapılmasına olanak sağlar.
Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, priz hızlandırıcı katkı, priz süresi, yeraltı maden dolgusu
The Influence of Sodium Silicate Accelerator on the Properties of Underground
Backfill Material
ABSTRACT
The use of chemical additives, which are commonly used in the construction industry and
improve properties and economics of concrete, in the mining industry is limited. In this study,
the effects of accelerator additives on the properties of backfill with fly ash used in the
underground coal mine are investigated. Sodium silicate based set-accelerating admixture at the
proportion of 0,5%, 1,0% and 1,5% by the mass of cement was added to the backfill material
composed of 25% cement and 75% fly ash. Setting times and strength tests were carried out
on specimens with and without additives. According the tests, accelerator reduced the setting
times by about 58% and increased early strength values by about 14%. However, the strength
values of the samples containing additive decreased for long-term cured time. As a results, the
use of the accelerator additive allows the mining cycle to be shortened and the economic mining
to be carried out due to the reduction of the setting time of backfill.
Keywords: Fly ash, accelerator additive, setting time, underground mine backfill.
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1 GİRİŞ
Madencilik endüstrisinde, yeraltından cevherin üretilmesinden sonra büyük boşluklar
oluşmaktadır. Bu boşluklar üretim yöntemine ve yerleşim yerlerinin maden sahasının
bulunduğu alana olan mesafesine bağlı olarak doldurulmak zorunda kalmaktadır. Maden
dolgusu, ekonomik olarak çalışma ortamını güvenli halde tutmak için madencilik faaliyetleri
esnasında oluşturulan bu boşlukların tamamı veya büyük bir kısmının doldurulması işlemi
olarak tanımlanmaktadır. Boşlukları doldurmak için kullanılan malzemelere ise dolgu
malzemesi adı verilir. Özellikle son yıllarda dolgu malzemesi olarak genellikle maden
işletmelerinin atıkları kullanılmaktadır. Maden atıklarının yeraltında kullanılmasıyla, yüzeyde
yeniden atık barajlarının veya atık depolama alanlarının yapılmayacak olmasından dolayı
çevresel etki azaltılmış olmaktadır. Ayrıca bölgesel stabilite ve madenin bulunduğu faaliyet
alanının daha güvenli olması ve ekonomik madenciliğin oluşması için kullanılabilir bir
malzeme temin edilmiş olur [1-3].
Yeraltı dolgusu çimento, su ve atık malzemeden oluşan bir karışımdır. Karışımda atık
malzeme olarak kayaç, agrega, kum, tesis atıkları, cüruflar, santral atığı küller vb. gibi
malzemeler kullanılmaktadır [4,5]. Özellikle cevher tesisi atıkları ve termik santral atığı
küllerin dolgu malzemesi olarak kullanımında son yıllarda büyük artış söz konusu olmaktadır.
Bu tip atıkların ince boyutlu olmaları yeraltı boşluklarına nakliyesini kolaylaştırdığı için
kullanımlarını artırmaktadır. Santral atığı uçucu küllerin dolgu içerisinde hem atık malzeme
hem de puzolanik özelliği ile çimentoya ek veya kendi başına bağlayıcı malzeme olarak
kullanılması söz konusudur.
Dolgu içerisinde atık malzeme, çimento ve su dışında zaman zaman kimyasal katkı
malzemeleri de kullanılmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe yaygın kullanım alanı bulan
kimyasal katkılar özellikle taze ve sertleşmiş betonun özelliklerini iyileştirerek olumlu katkılar
sağlamaktadırlar. İnşaat sektöründe oldukça yaygın kullanımı olan katkıların benzer etkileri
sağlamasına rağmen madencilikte yaygın hale gelmemiş olması düşündürücüdür [6].
Madencilikte yeraltı dolgularında genel olarak iki farklı kimyasal katkı tipi kullanıldığını
görmekteyiz. Birçok çalışmaya da konu olan bu katkı türleri akışkanlaştırıcı ve priz hızlandırıcı
katkı türleridir [7]. Çavuşoğlu [5], Hassani [8], Razavi [9], ve Hassani [10] gibi araştırmacılar
dolgu içerisinde priz hızlandırıcı kimyasal katkı kullanımıyla ilgili çalışmalar yapmışlardır.
Silikatlı katkılar çimento taneleri arasındaki boşluk suyunda çözünerek kalsiyum silika
hidratları oluşturur ve hızlı prize neden olurlar. Yüksek miktarlarda kullanıldıklarında harç
içerisinde bağlanma ve dayanımda düşüşler meydana getirmektedirler [11]. Bu tip katkıların
avantajları hemen her tip çimento ile kullanılmalarıdır ancak nihai dayanımda düşüşlere
sebebiyet vermektedirler. Katkısız yapılan beton ile karşılaştırıldığında 28 günlük dayanım
değerlerinde kullanım miktarına da bağlı olarak %10-50 arasında bir düşüş gerçekleşmektedir
[12,13].
Hassani [10] çalışmalarında macun dolgu içerisinde sodyum silikat tipi (Na2O.SiO2) priz
hızlandırıcı katkıyı dolgu içerisinde çimento ağırlığının %0,1-0,9 arasında olacak biçimde
kullanarak dayanıma olan etkisini incelemişlerdir. Çalışmalarında, en iyi dayanım değerini
ağırlıkça %0,3 olarak kullanılan sodyum silikatlı numunelerde tespit etmişlerdir. Ayrıca
çalışmalarında bu katkı oranı üzerine çıkıldıkça dolgu dayanımının düştüğünü belirtmişlerdir.
%0,5 oranından sonra dayanımda keskin bir düşüş sağladıklarını ve %0,7 ve %0,9 oranlarında
ise 7 ve 14 günlük dayanım değerlerini elde edemediklerini ifade etmişlerdir. Dayanımdaki bu
düşüşlerin toplam porozite miktarında meydana gelen artışla olabileceğini açıklamışlardır.
Ayrıca sodyum silikatlı karışımlarda macun dolgu için gerekli olan 1 MPa’lık dayanım değerine
erken kür sürelerinde ulaşıldığını belirtmişlerdir.
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Hassani [8] ve Razavi [9] yaptığı çalışmalarında sodyum silikat tipi katkıları çimento
ikamesi olarak hidrolik dolgu içerisinde denemişlerdir. Priz hızlandırıcı katkıyı %2 ve %4
oranında çimento miktarının %7 ve %9 olduğu ve iki farklı katı yoğunluğuna (%80-83 pulp)
sahip dolgu karışımları içerisinde çimentoya ikame olarak denemişlerdir. Çalışmalarında pulp
değerinin düşük olduğu dolgu karışımlarında 28 günlük kür süresinde priz hızlandırıcı katkı
ilavesinin artmasıyla dolgu dayanımının düştüğünü belirtmişlerdir. Ancak ilerleyen kür
sürelerinde (56 ve 120 günlük) katkı ilaveli dolgu karışımlarının dayanım değerlerinin birbirine
yakın olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumu düşük pulp oranında sodyum silikat tipindeki
katkının karışım ile pelte şeklinde etkileşime girerek yoğun bir malzeme haline getirmesiyle
alakalı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada ayrıca bağlayıcı oranının artmasıyla dolgu
dayanımının arttığı belirtilmiştir.
Yeraltı dolgularında priz hızlandırıcı katkıların priz süresine olan etkileri ile ilgili çalışma
literatürde çok az bulunmamaktadır. Çavuşoğlu [5] uçucu küllü dolgularda priz hızlandırıcı
katkıların priz süresine olan etkilerini incelemiştir. Üretim yönteminden kaynaklı olarak
yeraltında yapılan dolgunun prizlenmesinin erken sürelerde gerçekleşmesi gerektiğini
belirtmiştir. Çimento ağırlığının %2.8’i kadar kullandığı priz hızlandırıcı katkının dolgu priz
başlangıç süresinde 215 dk bir kısalma meydana getirdiğini belirtmiştir. Priz süresinde
meydana gelen bu kısalmanın yeraltı üretiminin kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde devamını
sağladığını belirtmiştir.
Bu çalışmada, sodyum silikat tipi (cam suyu) priz hızlandırıcı katkının yeraltı mekanize
kömür işletmesinde kullanılan uçucu küllü dolgunun özelliklerine etkileri incelenmiştir. Geri
dönümlü göçertmeli uzun ayak yöntemi uygulanan yeraltı mekanize kömür işletmesinde %25
çimento ve %75 uçucu kül oranlarında olacak biçimde dolgu karışımları üretim alanında ayak
başı ve kuyruk kısımlarında oluşan yeraltı boşluklarına doldurulmaktadır. Yeraltı karışım
istasyonunda hazırlanan dolgunun priz süresi ve dayanım değeri uygulanan üretim yöntemi
açısından en önemli özelliklerindendir. Dayanım değeri üretim alanında dolgu bölgesine tavan
kısmından gelen yüklere karşılık vermesi bakımından ve priz süresi ise üretim hızı açısından
önem arz etmektedir. Priz hızlandırıcı katkının bu özellikleri nasıl etkilediği bu çalışmada ele
alınmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1 Materyal
Bu çalışmada, atık malzeme olarak uçucu kül kullanılan yeraltı dolgusunda farklı
oranlarda priz hızlandırıcı katkı kullanımı ile oluşturulan numunelerin dayanım ve dürabilitesi
ile birlikte priz başlangıç-bitiş değerleri incelenmiştir. Çalışmada atık malzeme olarak uçucu
kül, bağlayıcı olarak çimento (CEM I) kullanılmıştır. Katkı malzemesi olarak sodyum silikat
tipi priz hızlandırıcı katkı kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca numunelerin oluşturulmasında
şebeke suyu kullanılmıştır.
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Şekil 1: Çimento ve uçucu kül tane boyu analizi.
Karışımda kullanılan uçucu külün tane boyu analizi ve kimyasal analizi yapılmıştır. Tane
boyut analizleri Malvern Hydro 2000 MU model lazer tane boyut analiz cihazı ile yapılmıştır.
Yapılan analiz sonrasında çimento malzemesinin atık olarak kullanılan uçucu külden daha ince
boyutlu olduğu anlaşılmaktadır. Macun dolguda karışımın yeraltına borularla belli bir akıcı
kıvamda taşınabilmesi ve su tutmayı sağlaması amacıyla atık malzemenin ağırlıkça en az %15
veya daha yüksek oranda 20 μm altı ince tane içermesi gerekmektedir [14]. Bu kabul dikkate
alındığında çalışmada kullanılan uçucu külün 20 μm altı ince tane içeriğinin %35’in üzerinde
olduğu ve macun dolgu standartlarını sağladığı görülmektedir.
Uçucu külün yapılan kimyasal analizler sonrasında S+A+F toplamının %70’den büyük
olması sebebiyle F tipi (düşük kireçli) kül sınıfında olduğu anlaşılmaktadır. CaO miktarı
%10’dan büyük olduğundan kireçsi kül sınıfına da girmektedir.
Kullanılan priz hızlandırıcı katkının ise kimyasal yapısı incelendiğinde N2O/SiO2 oranı
1/3 olduğundan 3 modül cam suyu grubuna girmektedir. Bu tip kimyasal katkılar modül oranları
ile tanımlanmaktadırlar ve silikatlı bileşiklerin alkalilere oranı ile ifade edilmektedir.
Tablo 1. Uçucu kül ve çimento kimyasal analiz.
Oksit (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
S+A+F
CaO
MgO
SO3
K2O
Na2O

Uçucu Kül Çimento
50.38
20.98
14.06
6.25
9.90
3.19
74.34
13.25
59.74
1.2
1.43
3.16
3.01
1.97
0.44
3.18
0.56
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0.86
0.17

4.51
0.0166

2.2 Metot
Çalışmada, yeraltı mekanize kömür işletmesinde kullanılan ve ağırlıkça %25 çimento ve
%75 uçucu kül olan dolgu karışım oranları kullanılmıştır. Oluşturulan her bir karışımın kıvam
değeri (slump) yeraltında kullanılan 20 cm’lik kıvama eşit olacak biçimde ayarlanmıştır. Priz
hızlandırıcı katkı karışımdaki katı malzemelerin (çimento + uçucu kül) ağırlıkça %0.5, %1.0 ve
%1.5’i olacak biçimde ilave edilmiştir. Oluşturulan dolgu malzemelerinin karışım içeriği Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2. Dolgu numuneleri karışım miktarları.
Çimento
Priz
Su/Çimen
Uçucu Kül
×
Karışım
(%)
Hızlandırıcı
to
(%)×
Numarası (×=Ağırlıkç
(%)*
(%)
(×=Ağırlıkça)
a)
1
25
75
0.99
2
25
75
0.5
0.99
3
25
75
1.0
0.99
4
25
75
1.5
0.99
*Katı madde miktarının (çimento + uçucu kül) %’si şeklinde hesaplanmıştır.
Numunelerin hazırlanmasında 20 lt kapasiteli çimento mikseri kullanılmıştır. Malzemeler
(çimento + uçucu kül + su + priz hızlandırıcı) karıştırma makinesi içerisinde 5-6 dk
karıştırıldıktan sonra numune kalıplarına yerleştirmek üzere çıkarılmıştır. Priz hızlandırıcı
ilavesi ise malzemelerin karışım süresinin son 30-45 sn’de gerçekleştirilmiştir. Karışım sonrası
elde edilen taze numunelerin bir kısmı ile slump deneyi ve otomatik vikat aleti ile priz süreleri
deneyi gerçekleştirilmiştir. Diğer numuneler ise 22 ±2 °C ve %90’dan daha fazla nem oranına
sahip kür dolabında kürlenmeye bırakılmıştır. İlgili kür süresi sonunda dayanım değerleri
incelenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 Priz Hızlandırıcı Katkının Dolgu Priz Sürelerine Etkisi
Priz hızlandırıcı katkının ve kullanım oranının dolgu priz sürelerine olan etkileri Şekil
2’de verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde CEM I çimentosuyla oluşturulan katkısız
numunelerde priz başlangıç süresi 370 dk, priz bitiş süresi ise 520 dk’dır. Priz hızlandırıcının
%0,5 oranında kullanıldığı numunenin priz başlangıç süresi 255 dk’ya priz bitiş süresi ise 425
dk’ya düşmektedir. %1’i oranında priz hızlandırıcı kullanılan numunede priz başlangıç 165
dk’ya, priz bitiş süresi ise 255 dk’ya düşmektedir. %1,5 ilavesinde ise priz başlangıç 155 dk’ya,
priz bitiş süresi ise 245 dk’ya düşmektedir.
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Şekil 2: Priz hızlandırıcı katkı ve kullanım oranının dolgu priz sürelerine etkisi.
Priz hızlandırıcı katkı kullanılmayan kontrol numunesi ile priz hızlandırıcı katkı
numuneler karşılaştırıldığında priz başlangıç ve bitiş sürelerinde ciddi kısalmalar
görülmektedir. Priz hızlandırıcının %0,5 kullanıldığı numunede %31, %1 kullanıldığı
numunede %55 ve %1,5 kullanıldığı numunede %58 oranında priz başlangıç süresinde kısalma
oranı gerçekleşmiştir. Bununla birlikte grafikten priz hızlandırıcı miktarı ile priz süreleri
arasında çok yüksek bir korelasyon olduğu görülmektedir (r > 90).
Priz süresinin kısalması yeraltı mekanize kömür madeninin üretim döngüsü açısından
önem arz etmektedir. Üretim bölgesi ayakbaşı kısmında yapılan dolgu sonrası üretime
başlanılmadan önce dolgunun kalıp içerisinde erken prizlenmesi ve ayakta durması
istenmektedir. Bazen dolgunun prizlenmesi zaman almakta ve planlanan cevher üretimi sekteye
uğrayabilmektedir. Bundan dolayı priz hızlandırıcı katkılar dolgu içerisinde kullanılmaktadır.
Ancak fazla miktarda priz hızlandırıcı kullanılan dolgularda aglomerasyon oluşması sonucu
dayanım değerlerinin düşmesine sebebiyet vermektedir. Hatta fazla kullanılan katkı
malzemeleri sonrası dolguda kopmalar meydana gelebilmektedir. Ayrıca dolgu maliyetinde de
artışlar meydana gelmektedir.
Çavuşoğlu [5,7] kaynaklarında yeraltı mekanize kömür işletmelerinde ayakbaşı kesme
işlemi (2 kesme) yapıldıktan sonra dolgu alanı oluşmaktadır. İkinci dolgu alanının oluşması için
yaklaşık 120-180 dk zaman geçmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde birinci oluşan dolgu
alanına yerleştirilen dolgu malzemesinin prizlenmesinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu
dikkate alındığında %1.0 ve %1.5 katkı ilavesi üretim döngüsü açısından uygun görülmektedir.
Ancak maliyet de dikkate alındığında %1.0’lik katkının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
3.2 Priz Hızlandırıcı Katkının Dolgu Dayanımına Etkisi
Priz hızlandırıcı katkının dolgu dayanımına etkileri Şekil 3’teki grafikte görülmektedir.
Kısa kür sürelerinde (2-7 gün) genel olarak priz hızlandırıcı katkı kullanılan numunelerin
dayanımı katkısız numunelere göre yüksek çıkmıştır. Ayrıca priz hızlandırıcı miktarı arttıkça
dayanım değeri artmıştır. En yüksek dayanım değeri %1.5 katkılı numunede 8.74 MPa olarak
elde edilmiştir. Uzun dönemli kür sürelerinde (28-90 gün) ise priz hızlandırıcı ilaveli
numunelerin dayanım değerlerinde katkısız numuneye göre bir düşüş meydana gelmektedir.
Katkısız numunenin 90 günlük dayanım değeri 58.92 MPa olurken %1.5 katkı ilaveli
numunenin dayanımı %12’lik bir kayıp ile 51.88 MPa olarak ölçülmüştür.
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Yeraltı mekanize kömür işletmelerinde dolgu işlemi sistemin bir parçası olduğundan
dayanım değeri önem arz etmektedir. Ayakbaşı arkası taban yolunda bulunan ve yaklaşık 20
metrelik mesafede kurulan hidrolik direk tahkimatları yaklaşık 2 gün ilerleme sonrası yeni
yerlerine taşındığından dolgunun bu süre sonunda tavandan gelebilecek yüklere karşılık
mukavemetinin yeterli olması gerekmektedir. Dolgunun dayanım değerinin düşük olması
durumunda taban yolunda bulunan tahkimat ünitelerinin tavandan gelen baskıdan dolayı zarar
görmesi olasıdır. Bu durumda tahkimat geri dönüşüm malzemesinde kayıp olur ve maden
ekonomisi olumsuz etkilenir. Ayrıca tavanda oluşan yüklerin tahkimat üniteleri mukavemeti ve
dolgu dayanım değerinden yüksek olması emniyetsiz çalışma ortamına yol açar ki yeraltı
madenciliğinde istenmeyen bir durumdur. Bundan dolayı dolgunun erken yüksek mukavemet
değerine ulaşabilmesi için priz hızlandırıcı kullanımı bir gereksinim gibi durmaktadır.

Şekil 3: Priz hızlandırıcı ve miktarının dolgu karışımlarının dayanım gelişimine etkisi.
Çalışmada en yüksek erken dayanım değerleri %1 ve %1.5 katkı ilaveli numunelerden
elde edilmiştir. Ancak %1.5 katkı ilaveli numunenin uzun dönem dayanım değeri kaybı diğer
katkılı numunelere göre fazla olduğundan taban yollarında bulunan tahkimat ünitelerine gelen
yükleri karşılamada yetersiz kalabilir. Dolgu dayanımının yetersiz kalması geri dönüş tahkimat
malzemelerini etkilemekte ve dolayısıyla maden ekonomisi olumsuz etkilenmektedir. Bu
durumda erken ve uzun dönem dayanım değeri %1.5 katkılı numuneye eşit ve daha fazla olan
%1 priz katkılı numunenin dolguda katkı olarak kullanımı daha yerinde olacaktır.

4. SONUÇLAR
Yeraltı mekanize kömür işletmelerinde kömürün santrallerde yakılması sonrasında atık
malzeme olarak ortaya çıkan uçucu küller yeraltı dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Küllerin bu şekilde kullanılmaları ile hem atık malzeme bertarafı gerçekleştirilmekte hem de
dolgu için yeniden malzeme temini yapılmayarak çevre korunmuş olmaktadır.
Yeraltı mekanize kömür işletmelerinde yeraltında uygulanan dolgu malzemesinde priz
hızlandırıcı kimyasal katkı kullanımı dolgunun hem priz süresini hem de dayanımı önemli
oranda etkilemektedir. Dolgu içerisinde katı malzemenin %1.5’i kadar kullanılan priz
hızlandırıcı katkı dolgu priz süresini katkı kullanılmayan numuneye kıyasla yaklaşık olarak
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%58 oranında kısaltmıştır. %1 katkılı numunede ise bu kısalma yaklaşık %55 civarındadır. Bu
kısalma maden üretim döngüsü ve ekonomik madencilik açısından oldukça önemlidir. Ayrıca
priz hızlandırıcı katkılar dolgu dayanımını erken yaşlarda %14 oranında arttırmakta ancak uzun
dönemli yaşlarda ise %12 oranında dayanımda bir düşüşe sebebiyet vermektedir.
Priz hızlandırıcı katkıların dolgularda erken dayanımda artış ve priz süresinde kısalma
meydana getirmesi ekonomik ve emniyetli madencilik açısından önem arz etmektedir. Bundan
dolayı uçucu küllü dolgular içerisinde optimum oranda priz hızlandırıcı katkı kullanımı yerinde
olacaktır.
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ABSTRACT
Traditional structures such as steel, concrete constructed in the sea are exposed to various
fatigue parameter in marine environments. The abrasive effect in marine environment and the
mechanical effect of marine waves can be considered as basic fatigue mechanisms. The decay
of the wood, the corrosion of the steel and the deformation of the reinforced / prestressed
reinforced concrete piles on the deep bases gave the researchers an experiment with methods to
overcome these problems. Composite materials such as fiber reinforced polymers (FRP) and
structurally reinforced plastics (SRP) have found a solution to these problems by exhibiting
stronger corrosion behavior in the marine environment. In addition, composite materials
composition ratios have been changed to produce stronger and lighter materials compared to all
other materials. The high corrosion resistance of composite materials makes them more
economical than conventional piles. Several manufacturers have begun to accept a number of
composite stacks for fender applications, but the use of these structures in load-bearing layer
systems has not yet become widespread. This study article, elaborates on the historical use of
composite piles, structural and geotechnical design of various load-bearing composite piles,
stiffness of piles and finally related construction and manufacturing processes to facilitate
research in the areas mentioned above. As a result of the literature searches in this study;
findings show that there is a general consensus among researchers that fiber-reinforced piles
(FRP) are structurally and geotechnical appropriate for a range of load-bearing applications and
that SRP piles with sufficient reinforcement can potentially be used at deep bases.
.
Keywords: Composite and steel piles, Corrosive wear, Simulation of marine
environment
1 INTRODUCTION
In sea to build maritime facades such as jetties, wooden sidewalks, or coastal buildings,
there is a need for deep bases to resist moments created by incoming waves and large lateral
forces. In the literature, modern techniques for the construction of sea basins seem to be using
chemically treated red gum wood piles [1]. However, parameters such as temperature changes
at sea, microorganism activity, wave effect impact wear negatively affects the mechanical
properties of the piles. In literature, this is an exception and the vast majority of timber, concrete
and steel piles are shorter due to corrosion, deterioration and seafarer attack [1]. Techniques
such as surface coatings, steel paint use and heavy metal coatings are used to protect the piles
from corrosion in the marine environment. However, these methods are both harmful to marine
living beings and costly methods for the manufacturer. For this reason, the use of composite
materials by this area in the late 1980s was supported by environmental scientists [1, 2].
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The most researched and adopted composite pile is a fiber-reinforced polymer pile
consisting of an outer shell made of FRP and filled with unreinforced concrete [1]. Glass fibers
are the main reinforcing fiber for light reinforcement, heat resistance and low cost in most FRP
shells [3, 4]. When produced correctly, FRP composites are more lightweight and have a higher
tensile strength than steel. The structural advantage of this pile is due to the compression
stiffness provided by the concrete during compression as well as to the bending stiffness
provided by the concrete as well as the confinement forces applied to the concrete from the FRP
pavement preventing local buckling [4] The composite material has a high tensile strength of
the fiber-reinforced shell and thus is resistant to pressure from the media, which allows it to be
preferred in load handling applications. There are two installation methods for this stack; The
first is to drive the empty FRP shell to the soil and then to pour the concrete in situ, and the
second is to cast the concrete in the shell beforehand and use the two together. The size of FRP
composite piles varies between 20-610 mm in diameter and between 4.6-9.1 mm wall
thicknesses [1, 5].
The use of steel-type materials in these constructions; more structural strength, a more
resistant structure to shrinkage and less damage during transport. In addition, high stiffness
rates of steel structures allow for easier fixing of the steel to the floor. The greatest disadvantage
of the cracked structures is that they can be considered as weak resistance to corrosion in the
marine environment. Because, steel materials have a microstructure that tends to corrosion in
marine environment solutions. In case, various surface treatments can be applied during
production to remove this disadvantage of steel materials. However, the duration and aggressive
structure of the marine environment adversely affects the mechanical properties of steel
materials over time. With some of the superior properties of composite materials, the corrosion
of the material over time could be slowed down. The aim of this study is to investigate in detail
the mechanical properties of composite and steel structures in the sea environment in the
literature.

2. ADVANTAGE AND DISADNAVTEGE OF COMPOSITE PILES
Composite piles used in marine environments can be considered to have the greatest
advantage over conventional materials in terms of high strength, longer durability against
corrosion, and less degradation in marine environment.. [1]. In addition, composite materials
have many advantages in manufacturing, transporting and periodic maintenance that have less
weight Another benefit of using composites according to traditional pile materials. Include
recyclable materials and reuse plastics that have an immediate positive effect on the
environment. This is the case for recycled plastic matrix piles that use recycled plastics for the
core and recycled glass fibers that allow the piles to be environmentally friendly with reduced
embodied energy [1]
The possible disadvantages of the piles are related to the cost of production, installation
and long-term structural performance. Because these piles are relatively new in the civil
engineering industry, producers have found cheaper production methods, making them more
expensive than traditional piles [1] Nevertheless, it is expected that costs will decrease as
composite masses become more prevalent in civil engineering [1]. The lightness of these piles
means lower shipping and labor costs that can offset the cost of the stack. Another disadvantage
of shells and cores and composites is the laminates between the interfaces following the
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excavation. It can be injected between the core and the shell, which ensures adequate adaptation
and transfer of the driving forces. However, the work on lamination still requires more field
testing to develop efficient driving guidelines for different shell type composite piles [6, 7].

3. CORROSIN OF COMPOSITE PILES
3.1. Hydrolytic Degradation
The concept of hydrolysis is that acidic or (-) negatively charged hydrogen ions of
positively charged hydrogen ions migrate towards the ester bond in alkaline environments and
break the polyester chains. With breaking these chains, the resistance of the material is affected
and the molecular weight distribution changes. In addition, hydrolysis in an alkaline
environment with chain impingement leads to surface erosion of the weight loss related
polyesters. The rate of hydrolysis is slow at room temperature, so material engineering is not
considered. As a result, the change of the hydrolysis rate depending on the medium in which
the composite material is used will be a parameter directly affecting the material life.
3.2. Thermo-Oxidation Degradation
The thermo-oxidation state affects the mechanical behavior of HDPE as polyolefin
plastics, the main component of structurally reinforced plastic matrix, steel pipe and plastic
matrix. This oxidation negatively affects the strength of the polyolefin-based material and the
presence of oxygen in the chain. The thermal oxidation state is often not taken into account for
the material life of three, because the rate of thermal oxidation is quite slow at room
temperature.
4.CONCLUSION
According to literature data obtained within the scope of this study, composite piles are
seen as an alternative in marine environment due to many advantages such as high corrosion
resistance and slower degradation in marine environment than traditional materials. In addition,
the high impact absorbing properties of composite materials contribute to the functional
integrity of the structures for longer periods of time. While composites offer major
improvements in the rehabilitation of mud piles, pile pebbles and degraded tree piles, it is vital
that load-carrying capacities and work to improve the application of structural behavior are
vital. If the load-bearing capacities have been verified and systematic design guidelines have
been established, the probability of placing the composite piles of pile manufacturers on
assembly lines is higher. As a result, with developing test methods in the laboratory
environment, mechanical behaviors of composite piles over long periods of time will be
accurately predicted in marine environment simulation.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, in vitro çiğneme testleri altında termal değişim parametresinin
nano-yapılı kompozit malzemelerin direkt temas aşınma davranışı üzerindeki etkisinin
incelenmesidir. Her kompozit malzemeden beş adet numune üretilerek saf su çözeltisi
içerisinde bilgisayar kontrollü çiğneme simülatörü kullanılarak (1.6 Hz 90 N ısırma kuvveti
yüklemesi, 50.000 mekanik çevrim, ve 1 dakika bekleme süresi ile 1.200 adet 5 ile 55°C
arasında termal değişim) direkt temas aşınma testleri uygulanmıştır. Her aşınma testi için 6 mm
çapında Al2O3 topları kullanılmıştır. Aşınma testlerinden önce tüm test numuneleri 1 hafta
boyunca saf su içerisinde bekletilmiş ve sonrasında Vicker sertlik ve yüzey pürüzlülük değerleri
ölçülmüştür. Bu çalışmada, her test grubundan rastgele numune seçilerek SEM görüntüleri
alınarak aşınma çizgileri incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan kompozit malzemeler arasında
aşınma testlerinden sonra organik matris içeren kompozit malzeme kompozit malzemede daha
belirgin aşınma çizgilerinin ortaya çıktığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Temas aşınması, Termal değişim, Kompozit malzeme, Çiğneme
Benzetimi

Effect Of Thermal Cahange On Impact Wear Behaviour Of NanoStructured Composite Materials
ABSTRACT
The aim of this work is to effect of thermal change on impact wear behavior of nanostructured composite materials under in vitro chewing tests. Five specimens of each composite
materials were exposed impact wear tests using a computer-controlled chewing simulator (1.6
Hz 90 N bite force loads, 50.000 mechanical cycles, and thermal cycling between 5 and 55°C
1 min/cycle 1200 cycles) immersed in distill water. Al2O3 balls of 6 mm in diameter were used
for each impact wear tests. All test samples were kept in distill water for 1 week and determined
Vickers hardness and surface roughness before impact wear tests. In this study, a random
specimen was selected from each test group and Scanning Electron Microscope (SEM) images
were taken for analysis of wear tracks. As a result, the composite material containing the organic
matrix among the composite materials tested in this study has a more pronounced wear surface
after impact wear tests.
Keywords: Impact wear, Thermal change, Composite material, Chewing Simulation
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1 GİRİŞ
Son yıllarda klinik çalışmalarda kullanılan kompozit malzemelerin mekanik ve estetik
özellikleri oldukça geliştirilmiştir[1]. Ancak klinik çalışmalarda halen kompozit malzemelerin
zayıf aşınma direncinden dolayı hasara uğradıkları rapor edilmiştir [2]. Ağız içi tribolojik süreç
düşünüldüğünde kompozit malzemeler genel olarak dört temel aşınma mekanizmasına maruz
kalmaktadırlar. Bu aşınma mekanizmaları diş malzemesinin kompozit malzemeye direkt teması
ile gerçekleşen temas aşınması, diş ve kompozit malzemenin arasına gıda parçacıklarının
girmesi aşındırıcı ortam aşınması, çiğneme sırasında tekrarlı yüklemelerden dolayı kompozit
malzemede yüzey altı çatlakların oluştuğu yorulmalı aşınma ve ağız içi ortamın asidik ortam
değişikliğinden dolayı korozyonlu aşınma mekanizması olarak sınıflandırmak mümkündür.
Literatürde, ağız içi tribolojide temel olarak, direkt temas aşınma ve aşındırıcı ortam aşınma
mekanizmasının gerçekleştiği rapor edilmiştir [3, 4]. Çiğneme hareketi sırasında bu aşınma
mekanizmaları tek tek veya aynı zaman içerisinde birlikte de gerçekleşebilmektedir [1, 4-6].
Kompozit malzemelerin klinik öncesi laboratuvar testleri ile mekanik özelliklerinin
belirlenebilmesi birçok avantaj sağlayacaktır. Bu alanda yaklaşık 40 yıldır literatürde birçok
laboratuvar test yöntemleri geliştirilmiştir [1, 7]. Ancak ağız içi tribolojik süreç oldukça
karmaşık ve sürekli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ağız içi tribojik süreci simüle edebilmek
oldukça zor bir durum olmuştur. Ağız içi tribolojik sürecin simülasyonu için literatürde
kullanılan çiğneme simülatörlerinde uygulanan parametre farklılıkları çalışmalar arasında
korelasyonu oldukça düşük olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 2001 yılında uluslararası
standartlar organizasyonu (ISO) tarafından bir aşınma teknik şartnamesi yayınlanmıştır [2]. Bu
teknik şartnamede çiğneme simülasyonu için laboratuvar ortamında uygulanacak parametre
aralıkları belirlenmiştir. Bu parametreler ayrıca çiğnem simülatörünün in vitro ortamda test
geçerlilik kabiliyetini de belirlemiştir. Bu çalışmanı amacı ISO teknik şartnamesinde belirtilen
çiğneme simülasyon parametrelerini kullanarak, in vitro çiğneme testleri altında termal değişim
parametresinin nano-yapılı kompozit malzemelerin direkt temas aşınma davranışı üzerindeki
etkisinin incelenmesidir.
2 DENEY YÖNTEMİ
Bu çalışmada test edilen kompozit malzemelerin üretici firma tarafından sağlanan
özellikleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Bu çalışmada ağız içi tribolojinde üst çene hareketini
simüle etmek amacıyla tek eksende (ısırma kuvvetinin oluştuğu) yükleme mekanizması
oluşturulmuştur. Şekil 1 de tek eksenli çiğneme simülatörünün yükleme modellemesi
gösterilmektedir.
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Tablo 1. Bu çalışmada test edilen kompozit malzemelerin kimyasal özelliklerinin
gösterimi
Malzeme

Üretici/
Dold

Birleşimi
Monomer

Doldurucu

Hacim%

SiO2/SrO2 clusters (0.8–1.4 mm),
SiO2 (20 nm)

60

Prepolymer (incl. 400 nm SrO2
and 100 nm lanthanoid fluoride),
F–Al–silicate
(700
nm), Sr-Ba-glass (700
nm), SiO2 (16 nm)

69

uruc
u tipi
Filtek
Sup
re
me
XT
Kalore

3M ESPE,St.
Paul,
MN,
USA
Nano
filled
GC Corporation,
Tokyo,Japan/
Nano
hybri
d

Bis-GMA,
UDM
A,
BisE
MA,
TEGDMA
UDMA
(DuP
ont),
DMA, UDMA

Şekil 1: Direkt temas aşınma mekanizmasının gösterimi

Çiğneme simülatörü tüm test numunelerine, saf su çözeltisi içerisinde 1.6 Hz çiğneme
sıklığı, 90 N ısırma kuvveti yüklemesi, 50.000 üst çene mekanik çevrim, ve 1 dakika bekleme
süresi ile 1.200 adet 5 ile 55°C arasında termal değişim) direkt temas aşınma parametreleri
uygulayacak şekilde programlanmıştır. Çiğneme testi öncesinde kompozit malzemeler 7 gün
boyunca saf su çözeltisinde bekletilmiş ve sonrasında yüzey pürüzlülük ve sertlik değerleri
ölçülmüştür. Tüm test numunelerinin direkt temas aşınma testi sonrasında yüzeylerinde oluşan
aşınma bölgelerinin hacim kaybı 3D profilometer ile belirlenmiş ve elde edilen değerler
istatiksel olarak one-way ANOVA yöntemi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca her iki kompozit
malzemeden rastgele numuneler alınarak aşınma bölgesinin taramalı elektron mikroskobu
(SEM) ile mikro yapı analizleri yapılmıştır.
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3. Sonuç ve Tartışma
Tablo 2 kompozit malzemelerin çiğneme testi öncesindeki yüze pürüzlük ve sertlik
değerlerini göstermektedir. Tablo 2 incelendiğinde Kalore kompozit malzemesinin Supreme
kompozit malzemesine göre daha sert bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Kalore kompozit
malzemesinin daha sert bir yapıya sahip olmasında doldurucu yapısında içerdiği Ba glass
parçacıklarının etkili olduğu söylenebilir. Her iki kompozit malzeme arasında yüzey
pürüzlülüğü açısından kıyaslama yapıldığında Supreme kompozit malzemesinin daha pürüzlü
bir yüzeye sahip olduğu görülecektir. Supreme kompozit malzemesinin daha pürüzlü bir yüzeye
sahip olmasında monomer yapısındaki organik matris yapısının etkili olduğu söylemek
mümkündür.
Tablo 2. Kompozit malzemelerin aşınma testi öncesinde sertlik ve yüzey pürüzlülük değerleri
(standart sapma)
Kompozit Malzeme

Kalore

Supreme

Sertlik (Vickers Hardness
(MPa))
Yüzey Pürüzlülüğü
(Surface
Roughness
(µm))

85.1 (7.8)

39.7 (3.4)

0.08(0.02)

0.19(0.05)

Bu çalışmada kompozit malzemelerin 1.6 Hz çiğneme sıklığı, 90 N ısırma kuvveti
yüklemesi, 50.000 üst çene mekanik çevrim, ve 1 dakika bekleme süresi ile 1.200 adet 5 ile
55°C arasında termal değişim) direkt temas aşınma mekanizması testinde sonra aşınma
yüzeylerinde meydana gelen hacim kaybı tablo 3 de gösterilmiştir. Şekil 3 de kompozit
malzemenin aşınma yüzeyinden alınan 3D profilometer aşınma analizi örneği gösterilmiştir.
Tablo 3. Aşınma testi sonrasında kompozit malzemelerde meydana gelen hacim kaybı
değerlerinin gösterimi (standart sapma)
Kompozit Malzeme

Kalore

Supreme

Hacim kaybı (Volume
Loss mm3)

0.42 (0.07)

0.94 (0.16)
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Şekil 3: Kompozit malzeme aşınma bölgesi 3D analiz örneğinin gösterimi
Şekil 3 incelendiğinde çiğneme simülatörünün tek eksen hareketinden (ısırma kuvvet yüklemesi)
dolayı homojen bir direkt aşınma bölgesi (impact wear area) oluştuğu görülecektir. Kompozit
malzemenin içerdiği nano boyuttaki doldurucu yapısı homojen bir aşınma bölgesinin oluşmasına katkı
sağladığını söylemek mümkündür. Ağız içi tribolojik süreçte kompozit malzemedeki aşınma

mekanizması iki aşamada ortaya çıkabilir [1, 8]. Başlangıçta organik matris yapısının aşınması
inorganik matris yapılarında yüzey pürüzlülüğü ve hacim kaybına neden olur [4, 9]. Daha sonra,
inorganik matris yapısından ayrılan parçacıklar, çiğneme hareketi sırasında yanal hareketle
sıkıştırılır, böylece organik matris yapısını korurlar. Bu nedenle, kompozit malzemedeki
monomer yapısının çiğneme hareketi sırasındaki davranışı kompozit malzemenin aşınma
davranışını ve yüzey pürüzlülüğünü etkileyeceği söylenebilir. Şekil 4 de kompozit
malzemelerin aşınma bölgesinden alınmış mikro yapı görüntüleri gösterilmiştir. Şekil 4 de
kompozit malzemelerin SEM görüntüleri incelendiğinde Kalore kompozit malzemesinin mikro
yapısında daha az aşınma çizgilerinin (wear tracks) meydana geldiği görülecektir. Supreme
kompozit malzemesinin SEM görüntüsü incelendiğinde aşınma çizgilerinin belirgin bir şekilde
mikro yapıda meydana geldiği görülecektir. Bu görüntülerden elde edilen nano boyuttaki mikro
yapı görüntüleri termal çevrim parametresinin kompozit malzemenin mikro yapısında hasara
neden olduğu sonucunu getirdiği söylemek mümkündür.

Şekil 4: Kompozit malzemelerin aşınma bölgesi SEM görüntüsü (sol: Kalore Sağ: Supreme 200
nm)

5. Değerlendirme
Bu in vitro çalışmasında elde edilen veriler gösterdi ki kompozit malzemenin monomer
ve doldurucu yapı içeriği kompozit malzemenin direkt temas aşınma direnci davranışında
önemli rol oynamıştır. Ayrıca direkt temas aşınma test deneylerinde termal değişim parametresi
iki kompozit malzemenin farklı aşınma dirençleri göstermesinde etkili olmuştur. Kompozit
malzemenin içerdiği organik matris yapısı kompozit malzemenin daha yüksek değerde yüzey
pürüzlülüğüne sahip olmasında etkili olmuş ve etki kompozit malzemenin aşınma direncinin
daha zayıf olması ile sonuçlanmıştır. Kompozit malzemelerin mikro yapı görüntülerinde
mekanik yüklemenin neden olduğu aşınma çizgileri görülmüş ve termal değişim ile bu aşınma
çizgilerinin daha da derinleştiği düşünülmüştür.
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ABSTRACT
The aim of this work is to evaluation of contact-wear behavior of lithium disilicate glass
ceramic materials under in vitro chewing tests. Eight specimens of each ceramic materials were
exposed contact-wear tests using a computer-controlled chewing simulator (1.2 Hz 50 N bite
force loads, 120.000 mechanical cycles, constantly 37 °C temperature immersed in distill water.
Al2O3 balls of 6 mm in diameter were used for each chewing test. The mean volume loss of all
ceramic specimens after the contact-wear tests was determined with use 3D profilometer. In
addition to a random specimen was selected from each test group and Scanning Electron
Microscope (SEM) images were taken for analysis of wear tracks. As a result, the ceramic
materials tested in this study showed similar wear behaviors after 120.000 chewing tests.
However, it was observed that more particles were carried on the wear surface and occurred
micro cracks of the IPS e.max ceramic material. These micro cracks can be the continuation of
cracks that occur subsurface of ceramic material.
Keywords: Ceramic Material, Chewing Simulation, Volume Loss, Wear

1 INTRODUCTION
In recent years, all ceramic restorations have attracted a lot of attention and it is predicted
that this trend will continue due to the biocompatible and aesthetic advantages of ceramic
materials [1-3] Increasing interest in clinical practice in this area is due to the development of
durable dental ceramics with high strength and durability such as lithium disilicate glass
ceramics (LDGC) and yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystals (Y-TZP) [3, 4]. Classic
Y-TZP is opaque and has the highest fracture resistance among dental ceramics, but does not
match natural tooth color [5] In general, zirconia crowns must be coated with aesthetic porcelain
to improve aesthetic results [3, 6]. In literature based on the findings of fatigue, the hand-plated
zircon crowns produced a high sensitivity to the cyclic loading of the mouth motion with
premature venous failures, while CAD / CAM lithium disilicate ceramics resulted in fatigueresistant crowns in a monolithic [3, 7].
The tribology properties of the dental material are important which determine the
restorative functions and longevity [3]. Intraoral tribology wear can be defined as the net loss
of volume, which occurs as a result of the interaction of two surfaces. For in intraoral tribology,
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it is possible to mention about four basic mechanisms of wear [8, 9]. These wear mechanisms
consist of two-body wear (attrition or occlusal contact area), three-body wear (abrasion or
occlusal contact free), fatigue wear and corrosive wear. These wear mechanisms can occur
alone or in combination.[10]In the literature, it is reported that two-body wear and three-body
abrasive wear for composite restorative materials is the basic wear mechanisms.[11] Two-body
wear is relative to the material or tooth surface loss when the surface are in direct contact,
without the existence of another body[12]. Three-body abrasive is occasioned by the existence
of an abrasive third body that acts between two antagonistic surfaces. One feature of three-body
abrasive wear is the presence of a third abrasive surface such as food between two moving
surfaces during chewing cycle. Fatigue wear can be explained by the occurrence of subsurface
cracks due to repeated loading. Chemical reasons, acids originating from food can cause
corrosive effects on the surface layer. This acid layer can easily be carried in the mouth with
the antagonist.
2. MATERIALS AND METHODS
Lithium disilicate glass ceramic materials tested in this study are shown in table 1.
(information provided by the manufacturer company). For investigation to ceramic materials,
the chewing simulator device capable of simulating the artificial mouth environment was
designed and produced by the research group. Figure 1 systematically represents the dual axis
movement of the chewing simulator. Chewing simulator performed 1.2 Hz 50 N bite force
loads, 120.000 mechanical cycles, constantly 37 °C temperature immersed in distill water.
Al2O3 balls of 6 mm in diameter were used for each chewing test.

Figure 1: Schematics of the chewing simulation test device
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Table 1. Tested Ceramic Materials in this study
Ceramic Materials

IPS Empress CAD

120.000
chewing tests

Vicker’s Sertlik (MPa)

Surface Roughness
(µm)
Wear Volume Loss
(mm3)

IPS e.max CAD

6200
(information of
manufacturer)
0,43 (0,23)

5800
(information of
manufacturer)
0,47 (0,19)

0,38 (0,17)

0,43 (0,14)

3. RESULT AND DISCUSSION
Ceramic materials showed similar wear behaviors after 120,000 direct-contact two-body
wear chewing mechanisms. IPS Empress CAD ceramic material has a harder structure than IPS
e.max CAD ceramic material. IPS Empress CAD ceramic material has a harder structure, which
contributes to less volume loss after chewing test. Figure 2 shows the impact wear of the IPS
Empress CAD ceramic material caused with biting force (vertical loading) during chewing.

Figure 2 : Impact wear area of the IPS Empress CAD ceramic material

Comparisons between two ceramic materials have shown that particle motion is more
pronounced on IPS e.max CAD ceramic material wear surface than IPS Empress CAD ceramic
material. As a results, the IPS e.max CAD ceramic material may exhibit less elastic behavior
during vertical loading and, depending on this, more pronounced impact wear may occur.
Recent studies in the literature have reported that the wear behaviors of the ceramic materials
in the oral tribology environment are significantly affected by the properties of the ceramic
material such as surface roughness, microstructure porosity, and crystal structure [13]. it is
difficult to find a correlation between hardness and wear resistance in the testing of wear
mechanisms due to the hard structure of ceramic materials and the rapid development of subsurface cracks [13]. When continuous and variable loads are considered in intraoral tribology
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during chewing, sub-surface cracks in the wear mechanisms of ceramic materials are inevitable.
Subsurface cracks in ceramic materials are indications of fatigue wear, which is actually caused
by repetitive loads. In the literature, they reported that submerged cracks occurred in the
chewing test wear mechanisms of composite materials and that this phenomenon occurred as a
sign of fatigue wear mechanism[13].
4. CONCLUSION
Within the limitation of the present laboratory study, the following conclusion can be
drawn:;
Ceramic materials exhibited similar wear behaviors after 120.000 two-body wear
chewing mechanisms.
In the chewing cycle testing tests of ceramic materials, both of the IPS Empress CAD and
IPS e.Max ceramic materials are involved in the transport of particles from the ceramic surface
during the movement of the lateral during chewing motion. Comparisons between two ceramic
materials have shown that particle motion is more pronounced on IPS e.max CAD ceramic
material wear surface than IPS Empress CAD ceramic material. As a result of this, it is
interpreted that IPS e.max CAD ceramic material has less elastic behavior during vertical
loading and more specific impact wear zone is formed depending on this situation.
In the chewing cycle test of ceramic materials, IPS e.max CAD and IPS Empress CAD
ceramics showed similar wear behavior. This is due to the fact that the chemical composition
of both ceramic materials is close to each other. However, in both ceramic materials, the
formation of sub-surface cracks in the wear areas was observed in the microstructure images
taken of SEM. This has been interpreted as a sign of fatigue wear and it is predicted that ceramic
materials will be damaged in the ongoing chewing tests. As a solution to this situation, it is
thought that the ceramic material can be improved in elastic behavior by making some changes
and various surface treatments on the micro inner structure of the ceramic material so that the
ceramic material may exhibit better wear resistance against the mechanical loads during
chewing motion.
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Bilm.Uzm., Asya Çetin*
Karabük Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Karabük
ÖZET
Bu çalışmada, Bilim Sanat Merkezi uygulamalarının merkeze devam eden öğrenciler ve
veli bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 18 öğrenci ve 5 veli
oluşturmuştur. Nitel olarak tasarlanan çalışmada, veriler görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş, temalar halinde ele alınarak yorumlanmıştır.
Sonuç olarak; öğrenci ve velilerin tanılama ve eğitim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıkları belirlenmiştir. Öğrenci ve velilerin genel olarak BİLSEM uygulamalarından
memnun oldukları, okuldaki akademik başarı ve arkadaşlık ilişkilerine olumlu etkileri olduğu
görüşünde oldukları belirlenmiştir. Velilerin ise aile eğitimi etkinliklerine katılımlarının düşük
olduğu ve katılımın daha çok sosyal medya aracılığıyla yapıldığı belirlenmiştir. Hem öğrenciler
hem de velilerin genel olarak BİLSEM uygulamalarından memnun oldukları, fakat eğitim
verilen yeri fiziksel olarak uygun bulmadıkları belirlenmiştir. Tüm katılımcıların, BİLSEM’in
üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda toplumda gereksinim duyulan bir ihtiyacı
karşılayacağı görüşünde oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: BİLSEM, Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi, Üstün Yetenek.

Assessment of Karabuk BILSEM Applications by the Perspective of Students and Their
Families Continuing to the Center
ABSTRACT
In this study, it was aimed to assessment of Karabük BILSEM applications by the
perspective of students and their families continuing to the center. The working group consisted
of 18 students and 5 parents. In a qualitative designed study, data were collected by interview
method. Study data were analyzed with content analysis and interpreted by considering themes.
It has been determined that students and parents do not have sufficient knowledge about the
diagnosis and education process. It has been determined that students and parents are generally
satisfied with the BİLSEM applications and that they have positive effects on academic success
and friendship relations in the school. Parents had a low participation in family education
activities and participation was mostly through social media. It was determined that both the
students and the parents were generally satisfied with the BILSEM practice but did not find the
place where the training was physically appropriate. All participants agree that BILSEM will
meet the needs of society for the education of gifted children. It was concluded that generally,
the BILSEM applications meet expectations of students and parents and in Karabük seem to
meet a need for the education of gifted children.
Keywords: BILSEM, Education of Gifted Children, Giftedness.
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1 GİRİŞ
Dünya genelinde son yıllarda çeşitli disiplinlerden uzmanlar tarafından üstün yeteneklilik
ve üstün yetenekli çocuklar üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Üstün yetenekli çocuklar bir
ülkenin geleceği için kritik bir önem taşımaktadırlar. Bu nedenle tüm toplumlar, üstün
yetenekliliği önemsemektedirler.
Toplumların değerleri, geçirdiği süreçler, deneyim ve ihtiyaçlarının farklı olması,
toplumun ihtiyaç duyduğu insan tipi yetenek ve zekâ kavramları algısı ve yorumunun
farklılaşmasına neden olmaktadır (Özdemir ve Demirel, 2012; Budak, 2008). Bu nedenle açıkuçlu bir kavram olarak nitelendirilen üstün yeteneklilik, çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.
Morelock (1992) üstün yetenekliliği, normal kabul edilen standartlardan hem niteliksel hem de
niceliksel açıdan farklı içsel deneyimler ortaya koyan ve ileri zihinsel becerileri kapsayan eş
zamanlı olmayan gelişim olarak; Renzulli (1986) ise, ortalama üstü genel veya özel yeteneğin,
yaratıcılığın ve motivasyonun etkileşimi olarak tanımlamıştır (Levent, 2014). Özel Eğitim
Konseyi, Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri Komisyon Raporu’nda (1991) üstün
yetenekliler genel ve/veya özel yetenekleri açısından, yaşıtlarına göre yüksek performans
gösterdiği konunun uzmanları tarafından belirlenmiş kişiler olarak tanımlanmıştır.
Üstün yetenekli çocukların mevcut yetenek ve potansiyellerini en üst düzeyde
kullanabilmeleri açısından ihtiyaç duydukları eğitim için, normal eğitim programları yetersiz
kalmaktadır. Bu çocuklar daha geniş kapsamlı, onları motive eden, yaratıcı ve esnek etkinlikleri
barındıran eğitim olanaklarına gereksinim duyarlar. Bu nedenle üstün yeteneklilere yönelik
dünyanın farklı yerlerinde Özerk öğrenme, LES (learning enrichment service), Purdue,
bütünleştirilmiş müfredat, pirmit ve sonsuz yetenekler modeli gibi farklı modellerde eğitimler
verilmektedir. (Levent, 2011). Ülkemizde üstün yetenekli çocuklara yönelik yapılan
uygulamalar Osmanlı İmparatorluğu zamanında devlet adamı yetiştiren Enderun Mektepleri,
1929’da yabancı ülkelere gönderilecek öğrenciler ile ilgili kanun çıkarılması, 7 Temmuz
1948’de TBMM’de 5248 sayılı “Harika Çocuk Kanunu” adıyla bir yasa çıkarılması, 1956’da
“Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi
Hakkında Kanun” adıyla 6660 sayılı kanun çıkarılması, 1960’lı yıllarda Türdeş Yetenek
Grupları ve Özel Sınıf Denemeleri, 1962’de fen liseleri açılması, 1963’te Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) kurulması, 1970’te Anadolu liseleri, 1989’da ise
Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri kurulması, 1995’te Bilim ve Sanat Merkezleri
(BİLSEM) kurulması şeklinde sıralanabilir.
Ülkemizde üstün zekalı ve yetenekli çocuklar için geliştirilen, yasal mevzuatı olup
sistemli bir eğitim merkezi olan Bilim ve Sanat Merkezleri’nin (BİLSEM) yanı sıra üstün
yetenekli çocuklar için eğitim veren yaygın ve örgün eğitim kurumları (Yeni Ufuklar Koleji,
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi vb.) ve üniversiteler bünyesindeki Üstün
Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Çocuk Üniversitesi uygulamaları
mevcuttur (Çetin ve Özyürek, 2015). Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için eğitim veren
yaygın ve örgün eğitim kurumlarının incelenmesi, üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik
yapılacak diğer çalışmalara da ışık tutacaktır. Bu nedenle bu çalışmada Karabük BİLSEM
uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler ve
velilerinin tanılama ve eğitim süreci, ailelere yönelik etkinlikler ve genel görüşleri
incelenmiştir.
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2. YÖNTEM
Çalışmada, nitel olarak tasarlanmış betimsel bir yöntem izlenmiştir. Çalışma grubunu
2017-2018 öğretim yılında Karabük BİLSEM’ne devam eden öğrencilerden çalışmaya
katılmaya gönüllü ve veli onayı alınan 18 öğrenci ve 5 veli oluşturmuştur. Öğrencilerin 13’ü
kız ve 5’i erkek, velilerin 4’ü anne ve 1’i babadır. Anneler üniversite mezunu, baba lise
mezunudur. Öğrencilerin yaşları 8-11 arasında değişmektedir. Katılımcı öğrencilerin 11’inin
annesi çalışmakta, 9’unun babası işçi ve 9’unun babası avukat, öğretmen gibi profesyonel bir
mesleğe sahiptir.
Verilerin toplanmasında araştırmanın alt problemleri doğrultusunda oluşturulan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu için üç alan uzmanı görüşünün
ardından BİLSEM çalışanı öğretmenlerin görüşleri alınmış, buna göre gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Görüşme formunda kişisel bazı bilgilerin ardından tanılama süreci (4 soru), eğitimöğretim faaliyetleri (8 soru), aile katılımı etkinlikleri (4 soru) ve değerlendirme süreci (4 soru)
ile ilgili sorulara yer verilmiştir.
Verilerin toplanmasında, görüşmelerin ses kaydı yapılmıştır. Katılımcılara sıra numarası,
yaş ve cinsiyetini belirten bir kod (Ö1-E9, 9 yaşındaki bir erkek öğrenci, V2-K36 36 yaşında
öğrenci velisi anne) verildikten sonra ses kayıtlarının yazılı dökümü çıkarılmış ve içerik analizi
yapılmıştır. İçerik analizinde, alınan her bir farklı cevap bir kod verilerek kaydedilmiştir.
Sonuçlar temalar halinde ele alınmış, yorumlamada doğrudan alıntılara verilerek geçerliğin
sağlanmasına çalışılmıştır.
3. BULGULAR
Bu bölümde, elde edilen bulgular “Tanılama Süreci”, “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”,
“Aile Katılımı Etkinlikleri ve “Değerlendirme Süreci” başlıkları altında verilmiştir.
Tema 1: Tanılama Süreci
Bu tema başlığı altında, katılımcılara BİLSEM tanılama sürecinin nasıl gerçekleştiği,
hangi sınavların yapıldığı, bu süreçte kimlerin rol aldığı ve tanılama sürecinin yeterli olup
olmadığı hakkındaki görüşler sorulmuştur.
Katılımcı öğrencilerden 13’ü öğretmen görüşleri, ikisi anne-baba görüşü ve biri hem
öğretmen hem de anne-baba görüşleriyle tanılama sürecinin başladığını belirtmişlerdir. Tüm
öğrenciler genel bir bilimsel sınav olduklarını ve ardından zeka testi yapıldığını, 4’ü bilimsel
sınav sonrasında resim yetenek sınavı ve bir öğrenci müzik yetenek sınavı olduğunu
belirtmiştir. Öğrencilerin biri hariç tümü, tanılama sürecinin yeterli olduğunu belirtmişlerdir.
Tanılama sürecini yeterli bulmayan Ö16-K8 bu durumu “Biraz daha farklı şeyler olmalıydı.
Sorular zor olmalıydı.” Şeklinde ifade etmiştir. Öğrenciler bilim sınavının kağıt-kalem testi
olduğunu, daha sonra yapılan zeka testinin ise tablet kullanılarak veya uzman eğitimcinin
kendilerine bazı sorular sorması şeklinde olduğunu ifade etmişlerdir.
Katılımcı veliler çocuklarının tanılama sürecinde öğretmen ve okul yönetiminin etkisi
olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen olan bir anne, tanılama süreci hakkındaki tüm ayrıntıları
bildiğini söyleyerek anlatmış, diğer katılımcılar hangi sınavlara girdiğini bilip sınavların
içeriğini bilmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcılardan V2-K37 “Önce BİLSEM sınavına girdi,
test şeklindeydi, kazandı. Sonra örüntü gibi genel yeteneğe yönelik sınavlardı. BİLSEM yaptı
sınavı. Daha sonra arayıp sınavı kazandığını söylediler. Resim ve genel yeteneği kazandı.
Ondan sonra tekrar RAM’da bireysel bir sınava girdi. Resim sınavı için birkaç terim verip
çizmelerini istemişler.” V3-K38 “Ben öğretmenim, okula yazı geldi. Çocukları üç farklı daldan
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sınava alıyorlardı; zeka, resim ve müzik. Kızım müzikten ve zekadan sınava girdi. Zeka sınavını
geçemedi, müzik sınavını geçti.” Demiş ve eklemiştir “Tanılama süreci hakkında bilgim var.
Tüm BİLSEM’lerin uygulayacağı bir form var. Bu formda kulak, yaratıcılık, müzik bilgisi, ezgi
devamını getirebilmek gibi sorular var. Hepsinin bir puanı var, 4-5 öğretmenin ortalaması
alınarak belli bir puan veriliyor. Enstrümanla girme zorunluluğu yok. Sınavdan hemen sonra
sonuçlar belli olmuyor. Türkiye geneli sınav tamamlandıktan sonra, alım puan belli oluyor.”
V5-K36 ise “Tablet sınavının içeriği neydi bilemiyorum. Çocuğun sadece tablette 30 saniyede
değişen soruları işaretlediğini biliyorum. Neydi? Nasıldı? Soru muydu? Bu konuda herhangi
bir bilgi verilmedi. IQ testi için de ‘sadece IQ’sunu ölçeceğiz’ dediler. Kaç aldığı hakkında
hiçbir bilgimiz yok, 45 dakika bekledim çıktı. Bir zaman sonra belli oldu, ‘Kazandınız’ dediler.
Tanılamayı geçti. Bize bilgi verme konusunda yetersizdi, sınav sorularını görmediğim için
yeterliliği hakkında bir şey diyemiyorum.” Demiştir.
Buna göre, öğretmeni veya velisinin aday gösterdiği öğrencilerinin tümünün öncelikle bir
bilim sınavına tabi tutuldukları ve zeka testi yapıldığı, özel bir yeteneği olduğu düşünülen
öğrencilerin ise bu yeteneklerini tespite yönelik ek bir değerlendirmeye daha tabi tutuldukları
söylenebilir. Biri hariç katılımcı velilerin tanılama sürecinde yapılanlara ilişkin ayrıntılı bilgiye
sahip olmadıkları söylenebilir.
Tema 2: Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Bu tema başlığı altında, katılımcılara BİLSEM’de kimlerin görev yaptığı, eğitim içeriği,
hangi öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, BİLSEM’in çocuğun okul başarısına,
arkadaş ve öğretmenleriyle ilişkilerine, özel yetenek belirlemeye etkisi hakkındaki görüşler
sorulmuştur.
Katılımcı öğrencilerin ikisi Resim, biri Müzik, üçü Akıl Oyunları dersi ve zeka geliştirici
etkinlikler, diğer 12’si ise Fen, İngilizci, Türkçe, Matematik, Teknoloji Tasarım ve Bilişim
derslerinin yapıldığını ifade etmişlerdir. Veliler, çocuklarını iki gün BİLSEM’e getirdiklerini
ve eğitimleriyle ilgili olarak 3’ü genel kültür derslerine ve 2’si yeteneği olan Resim ve Müzik
derslerine girdiğini belirtmişlerdir. Genel kültür dersleri alan öğrenciler Cumartesi günleri altı
saatlik derslere katılırken resim ve müzik yeteneği olan öğrenciler haftada iki saatlik eğitime
katıldıklarını ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerin derslerde kullandıkları eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin
verilen görüşler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Öğretmenlerin Kullandığı Eğitim-Öğretim Yöntem ve Teknikleri*
Eğitim Yöntem ve
Öğrenci Veli
Okul Başarısına
Öğrenci Veli
Teknikleri
Etkileri
Gösteri (video vb.)
13
Olumlu etkisi var
10
3
Anlatım, soru-cevap
10
Oyun
8
2
Olumsuz etkisi var
1
1
Deney
6
Uygulama (yaparak
6
1
Arkadaş-Öğretmen
yaşayarak
İlişkilerine
öğrenme)
Etkiler
Proje
6
Drama
5
Olumlu etkiler
6
1
Hikayeleştirme
4
Bilgim yok
2
Olumsuz etkiler
*Birden fazla cevap verilmiştir.
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Katılımcı öğrencilerden 13’ü video, akıllı tahta gibi materyallerle gösteri, 10’u anlatım
ve soru-cevap, 8’i oyun, 6’sı deney, 6’sı yaparak yaşayarak/uygulama, 6’sı proje, 5’i drama ve
4’ü hikayeleştirme yönteminin öğretmenler tarafından kullanılarak derslerin işlendiğini
belirtmişlerdir. Velilerden dördü, kurum öğretmenleri ve eğitim içeriği hakkında bilgileri
olmadığını belirtmişlerdir. V3-K38 “Keman çalma, nota ve ses bilgisi, egzersizler.” V4-K36
ise “Yetersiz eğitim olduğunu düşünüyorum. Oyun üzerine kurulduğu için, çocuk okuldaki
diğer derslerini de ciddiye almıyor, oyun gibi görüyor.” Demiştir.
Katılımcı öğrencilerin 10’u BİLSEM’e devam etmesinin okul başarısına ve 6’sı arkadaş
ve öğretmeniyle ilişkilerine olumlu etkisi olduğunu, biri ise okul başarısına olumsuz etkisi
olduğunu belirtmiştir. Ö3-E8 “Aklımı ortaya koyuyor, el becerilerim gelişiyor.” Ö6-E10
“Derslerimde daha hızlıyım, arkadaşlarıma bilmediklerini öğretiyorum.” Ö7-E11 “Dramada iyi
değildim. Türkçe dersindeki drama etkinliklerine katılınca esprili yönüm ortaya çıktı.” Ö11K10 “İngilizce dersinde daha iyiyim. Matematik dersinde zihinden çabuk işlem yapabiliyorum.
Arkadaşlara ve öğretmenime bildiklerimi anlatıyorum, arkadaşlık ilişkilerimiz iyileşiyor.”
Demişlerdir. Ö10-K8 “Öğretmenim, BİLSEM’e başladığımdan beri yazılarımın kötüleştiğini,
ders başarımın düştüğünü söylüyor.” Şeklinde olumsuz görüşünü belirtmiştir, Velilerden biri
dışında diğerleri, BİLSEM uygulamalarının çocukları üzerinde olumlu etkisi olduğunu
belirtmişlerdir. V1-E40 “Sadece resim değil genel kültür alanında da etkisi var. Uğraşacak bir
şeyi oluyor, notları çok iyi oldu.” V2-K37 “Burada yeteneklerini ortaya koyabiliyor, kendini
özel hissediyor ve akademik başarısına katkısı var.” ve V4-K36 “Aşırı özgüvenli oldu, buradan
almayı bile düşündüm. Akademik başarısına etkisi yok.” Diyerek görüşlerini belirtmişlerdir.
Buna göre, katılımcı öğrencilerin genel olarak BİLSEM’e devam etmelerinin okuldaki
akademik başarı ile arkadaş ve öğretmen ilişkilerini olumlu yönde etkilediği görüşünde
oldukları söylenebilir.
Tema 3: Aile Katılımı Etkinlikleri
Bu tema başlığı altında, katılımcılara BİLSEM’de yapılan ailelere yönelik hangi
etkinliklerin ve bilgi paylaşımlarının gerçekleştirildiği, yeterli olup olmadığına ilişkin görüş ve
öneriler sorulmuştur.
Katılımcı öğrencilerden 9’u aile katılımı etkinlikleri uygulandığını, 9’u konu hakkında
bilgisi olmadığını belirtmiştir. Aile katılımı etkinliği uygulandığını belirten Ö6-E10 “Haftada
iki saat etkinlik yapılıyor ailelerle.” Diyerek yapılan etkinliğin nasıl olduğunu anlatmıştır. Ö8K9 “Haftada bir çocuklara nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi veriliyor.”, Ö11-10
“Vatsuptan fotoğraflar atıyorlar. Telefonla görüşüyorlar, haftaya ne yapılacağını söylüyorlar.”
ve Ö16-K8 “Ailem beni alırken benimle ilgili bir şeyler söylüyorlar” demiştir. Velilerden biri
dışında diğerleri aile eğitimi etkinlikleri olduğunu ama katılmadıklarını belirtmişlerdir. V1-40
“Aile eğitimleri hafta sonu olduğu için katılamıyorum.” ve V3-K38 “Çocukla etkileşim
hakkında bilgi veriliyor. Biraz daha uygulamalı olabilir bu etkinlikler.” Şeklinde görüşlerini
belirtmişlerdir. Veliler sosyal medya aracılığıyla haberleşildiğini, oluşturulan telefon vatsup
grubundan fotoğraf, video veya haberlerin paylaşıldığını belirtmişlerdir. Buna göre, katılımcı
öğrencilerin yarısının aile eğitimi etkinlikleri yapıldığından haberdar oldukları, velilerin ise aile
eğitimi etkinliklerine katılım sağlamadıkları ve katılımın daha çok sosyal medya aracılığıyla
yapıldığı söylenebilir.
Tema 4: Değerlendirme Süreci
Bu tema başlığı altında, katılımcılara BİLSEM uygulamalarının beğenip beğenmedikleri
yönleriyle BİLSEM’in üstün yetenekli çocukların toplumda gereksinim duyulan bir açığı
kapatmaya etkisi olup olmadığına ilişkin görüşleri sorulmuştur.
Öğrencilerin ikisi hariç tümü, BİLSEM uygulamalarını beğendiklerini belirtmişlerdir.
Ö1-E9 “Eğlenerek öğreniyorum, çok beğeniyorum.” Ö16-K8 “Akıl oyunları oynamayı
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seviyorum.” Ö18-K10 “Daha eğlenceli olabilirdi.” Demişlerdir. Velilerin tümü BİLSEM’le
ilgili olumlu değerlendirme yaparken fiziki ortamla ilgili olumsuz görüş bildirmişlerdir. V1E40 “Bizimle yakından ilgilenmelerini beğeniyorum. Fakat mekan daha güzel olabilirdi.”, V3K38 “Fidan dikme gibi toplu etkinlikleri beğeniyorum, geziler, maçlara katılma vb. Fakat
fiziksel ortamı beğenmiyorum.” ve V5-K36 “Beğendiğim yönü çok. Çocuk eve gelince bir
şeyler icat etmek istiyor, oyunları evde de oynamak istiyor. Fiziksel ortam iyi değil, puan
sistemini de beğenmedim.” demişlerdir.
Hem öğrenciler hem de velilerin, üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilmesinin
topluma katkısı olacağı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Bu durumu Ö1-E9 “İyi meslek
sahibi olarak topluma katkı sağlayabilir.” ve Ö14-K10 “Türkiye’nin gelişmesi için ünlü kişiler
olabilir, yeni şeyler icat edebiliriz.” Demişlerdir. V5-K36 “Bilim adamı olabilirler. Yararlı
olacağını düşünüyorum.” Diyerek görüşünü belirtmiştir. Hem öğrenciler hem de velilerin genel
olarak BİLSEM uygulamalarından memnun oldukları, BİLSEM’in üstün yetenekli çocuklara
ve dolayısıyla topluma faydası olacağı, toplumda gereksinim duyulan bir ihtiyacı karşılayacağı
görüşünde oldukları söylenebilir.
4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmada, katılımcı öğrenci ve velilerin BİLSEM tanılama süreci hakkında ayrıntılı
bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Katılımcı öğrencilerin genel olarak BİLSEM’e devam
etmelerinin okuldaki akademik başarı ile arkadaş ve öğretmen ilişkilerini olumlu yönde
etkilediği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Üstün yetenekli öğrenciler genellikle sınıf
öğretmenin aday göstermesiyle tanılanmaktadır. Ayrıca yetenek testleri, zeka testleri ve diğer
yardımcı testler kullanılabilmektedir (Metin, 1999). Yalnızca öğretmenin aday göstermesi veya
yalnızca zeka testleri kullanmak yerine farklı değerlendirme yöntemlerinin bir arada
kullanılması daha güvenilir sonuçlar vermesi açısından gereklidir. Tanılama, bir çok disiplinin
bir arada konuyu ele almasını gerektirmektedir (Akkan, 2010; Tan vd., 2012). Tanılamasının
gecikmesi, onlara uygun olmayan müfredatları takip etmeleri, kendilerinin yeteneklerini
saklamaları veya öğretmenlerin bu durumu görmezden gelmeleri gibi riskler söz konusudur. Bu
açıdan BİLSEM önemli bir görev üstlenmektedirler (Çetin ve Özyürek, 2015).
Çalışmada, veli katılımının daha çok sosyal medya aracılığıyla yapıldığı belirlenmiştir.
Aileler, yapılan uygulama hakkında bilgilendirildiğinde yürütülen eğitimin etkisinin daha
yüksek olacağı açıktır. Çocukların birinci derecede eğitim sorumluluğu aileye aittir ve ailenin
eğitimi, çocukların desteklenmesinde öncelikle önemlidir. Bu nedenle, üstün yetenekli
çocuklara özel eğitim programları kadar ailelere yönelik eğitim programlarının da uygulanması
önemlidir (Dağlıoğlu, 2014; Saranlı ve Metin, 2014; Şekercioğlu ve Güzeller, 2012).
Çalışmada, katılımcıların genel olarak BİLSEM uygulamalarından memnun oldukları,
fakat eğitim verilen yeri fiziksel olarak uygun bulmadıkları; BİLSEM’in üstün yetenekli
çocuklara ve dolayısıyla topluma faydası olacağı, toplumda gereksinim duyulan bir ihtiyacı
karşılayacağı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Üstün yetenekli çocukların ilgi ve
yeteneklerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için özel yetişmiş personel, programlar, gelişmiş
teknolojik araç ve gereçler ile uygun eğitim ortamları gerekmektedir (Van Tassel-Baska &
Stambaugh, 2005). Benzer şekilde Koç (2016) çalışmasında, BİLSEM’in fiziki ortamının
iyileştirilmesi gerektiğini belirlemiştir. Bildiren ve Türkkanı (2013) çalışmalarında üstün
yetenekli öğrencilerin binanın fiziki şartlarından hoşlanmadıkları ve gerekli donanım, araç ve
gereçlerin karşılandığı bir özel eğitim kurumu beklentisi içerisinde oldukları sonucuna
ulaşmışlardır. Öğrenme ortamının düzenlenmesi, fiziki koşullara önem verilmesi gerektiği
söylenebilir.
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Sonuç olarak, Karabük’te henüz yeni kurulan BİLSEM mevcut durumuyla Türkiye
genelinde yapılan uygulamalara benzer bir uygulamayı yürütmeye çalışmaktadır. Kabul edilen
öğrencilerin tanılanmasında, öğretmen ve anne-babanın aday göstermesi, bilim ve genel
yetenek sınavı, zeka testi veya özel yetenek sınavlarının kullanıldığı, bu şekliyle geleneksel
uygulamalar dışında uygulamalara yer verildiği görülmektedir. Eğitim sürecinde, örgün eğitim
dışında bir zaman diliminin belirlendiği, eğlenerek öğrenmeyi sağlayacak özel öğretim
yöntemlerinin kullanıldığı, aile eğitimi etkinliklerinin planlandığı görülmektedir. Karabük
BİLSEM, eğitimsel faaliyetlerini geçici bir ortamda yürütmekte olup öğrenci ve veliler fiziksel
ortamın yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Genel olarak yapılan uygulamalar öğrenci ve
velilerin beklentilerini karşılamaktadır.
Üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında desteklenmesine yönelik olarak öğretmenlere
zenginleştirme etkinlikleri konusunda eğitimler verilebilir. Aile eğitimi etkinliklerine, katılımı
artırıcı tedbirler alınabilir. Farklı şehirlerdeki BİLSEM uygulamalarının karşılaştırılması,
öğretmenlerle görüşmeler yapılması şeklinde çalışmalar yapılması önerilebilir.
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ABSTRACT
In this work, the effect of nozzle size on the temperature of the air in the dryer, residual
water content, and the yield of the dried product were examined for optimizing spray drying
process of tomato juice. A lab-scale spray dryer was used to conduct experiments.
To this end, the nozzle diameter of the atomizer was changed to 0.5; 1.5, and 2.5 mm and
the dryer inlet temperature was set to 170 ºC. The tomato juice samples were prepared by
squeezing and an amount of one-liter of that was used for all runs.
In summary, the effect of nozzle diameter and dryer inlet temperature on the temperature
and residual water content of the outlet air, and the yield of the dried product was determined.
Accordingly to this, the maximal amount of tomato powder was obtained by use of the
narrowest nozzle, 0.5 mm.
Keywords: Spray Drying; Tomato Juice; Nozzle Diameter; Optimization
Sprey Tipi Kurutucuda Domates Suyunun Kurutulması Sırasında Nozul Çapının
Sıcaklık ve Nem Değişimine Etkisinin İncelenmesi
ÖZET
Bu çalışmada, püskürtmeli kurutucuda domates suyunun kurutulmasında nozul çapının
kurutucudaki havanın sıcaklık değişimlerine, nem değişimine ve ürün miktarına etkisi
araştırılmıştır. Deneyler için laboratuvar tipi püskürtmeli kurutucu deney düzeneği
kullanılmıştır.
Bu amaçla, kurutucunun atomizerinde 0,5; 1,5 ve 2,5 mm olmak üzere üç farklı nozzle
çapı kullanılarak deneyler yapılmıştır. Yapılan deneylerde giriş hava sıcaklığı 170 ºC’de sabit
tutulmuştur. Deneylerde kullanılan domates suyu sıkma yöntemiyle elde edilmiş ve 1 litre
domates suyu kullanılmıştır.
Sonuçta, sprey kurutucudaki giriş hava sıcaklığı ve farklı nozul çapının kurutucunun çıkış
hava sıcaklığı ve nem içeriğine, elde edilen ürün miktarına etkisi belirlenmiştir. Buna göre,
domates suyunun sprey kurutulmasında elde edilen maksimum toz miktarı 0,5 mm nozul
çapında elde edilmiştir.
Keywords: Püskürtmeli Kurutma; Domates Suyu; Nozzle Çapı; Optimization
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1. INTRODUCTION
Spray drying is the process of producing dry powder by quickly drying a liquid or solution
with hot air [1]. This drying process is the production of powder products with good quality,
low water activity and easier transport and storage [2]. Spray drying method is used in different
industries such as food, chemical, ceramics and pharmaceutical industry [3]. Spray drying
process takes a very short time. The products are in very short contact with hot air. Therefore,
the probability of degradation of the content of food products is minimized. There are certain
stages in the spray drying process. These are;
1. Atomization of the feed by using pneumatic nozzle,
2. Drying of droplets with hot air
3. Motion of dust particles in the drying chamber
4. Product collection [4].
In the spray drying process, there are necessary process variables such as hot air speed,
hot air temperature, feed flow, feed temperature and outlet air temperature [4]. Vegetable and
fruit juice powders have a longer shelf life. These powders are suitable for consumption by
diluting with water [5]. Spray dried products are produced according to the moisture content
standard. The goal of a good spray drying process is to produce products with a standard
moisture content. Therefore, the operating parameters have very important effects on product
quality. Because the quality of spray-dried products is generally dependent on operating
parameters [6].
Many studies have been carried out on drying the tomato juice with a spray dryer. Goula
and Adamopoulos (2003) investigated the effect of spray drying conditions on tomato powder
obtained from spray drying of tomato puree. Using a pilot-scale spray dryer, they have
conducted different experiments by selecting various drying air flow rate, compressed air flow
rate and air inlet temperature [7].
Goula and Adamopoulos (2005) examined the performance of the spray dryer on tomato
powder prepared by spray drying. In the experiments, they changed the feed rate and
temperature, the compressed air flow rate, the drying flow rate and the inlet air temperature
keeping the atomizer pressure constant [8].
Dharshini et al. (2008) studied the heat and mass transfer of tomato juice during spray
drying. Initially they heated the tomato juice to 60 °C and used pressurized nitrogen gas to
atomize the food. In the experiments, they kept all parameters constant and changed the inlet
air temperature. The inlet air temperature ranged from 133 ° C to 161 °C. They observed an
increase of 11.62% in heat transfer and 0.51% in mass transfer [9].
Souza et al. (2009) determined the effect of various air inlet temperature, feed flow rate
and atomizer velocity on the physical properties of the tomato juice powder obtained by spray
drying. They obtained the best quality tomato juice powder at 200 °C inlet air temperature, 276
g/min feed flow rate and 30000 rpm atomizer rate [10].
Phisut (2012) examined some factors affecting the properties of the product by spray
drying of fruit juice powder. He has reviewed some factors such as inlet temperature, flow rate
of dry air, atomizer velocity, feed flow rate, carrier species and concentrations [11].
Verma and Singh (2015) examined spray drying of various fruit and vegetable juices.
They determined that the main parameters optimized for spray drying are air inlet temperature,
air humidity, air outlet temperature and atomizer speed [12].
The aim of this study is to investigate the effect of different nozzle diameters on tomato
juice powder obtained by spray drying system. In the study, the inlet air temperature was kept
constant in the drying chamber and the temperature and humidity of the air in the outlet were
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examined during the drying of the tomato juice. During the spray drying process, temperature
changes in the drying and product chamber were determined.
2. MATERIAL AND METHOD
The experimental setup used in the study was established in Heat Technique laboratory
at Mechanical Engineering Department of Engineering Faculty of Firat University. Tomato
juice was used in the experiments. Fresh tomatoes for tomato juice were squeezed in the juicer
and filtered through the membrane. A 1000 mL of tomato juice weighed 982.5 grams. 1000 mL
pure tomato juice was used for each run. 1000 mL of pure tomato juice was spray dried for 110
minutes. Three different nozzle diameters (0.5 mm, 1.5 mm and 2.5 mm) were used throughout
the study and the other experimental parameters were screened while keeping the input air
temperature constant at 170 ºC. The compressor keeps the pressure of the air entering the device
constant at 60 Psi. Air flow rate 60 Nm3/h, liquid feed flow rate (or liquid feed flow rate) 5
mL/min, needle spacing 5 s and nozzle airflow (or wriggle pump) 700 L/h.
Laboratory scale spray dryer was used in the experiments. The experimental setup
consists of air compressor, fan, electric chamber, drying chamber, product chamber, atomizer
and silica gel tube as shown in Figure 1 below. A two-fluid pressurized nozzle atomizer was
used to spray into the drying chamber.

Figure 1. The experimental setup
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After the electrical connection of the spray dryer was made, the fan and compressor were
first operated. The inlet air temperature was adjusted next. The air heater was switched on and
allowed to reach the desired temperature. When the inlet air temperature reached the desired value,
the feed pipe (silica gel pipe) connected to the nozzle was immersed in the measuring cup
containing 1000 mL of tomato juice. The wriggle pump and needle in the dryer was opened and
the desired conditions were adjusted for the experiments.
Measurements were taken from certain points in the drying chamber and the product
chamber in the dryer. In the drying and product chambers, thermocouples were placed at certain
points in the chamber and the change of air temperatures in the chamber was recorded. To this
end, thermocouples were fixed to the drying chamber and product chamber at certain intervals and
connected to the thermometer. For the drying chamber, the top point of the chamber was
considered as the reference point; and the thermocouples were placed at 15 cm intervals by the
interior of the chamber. Air temperatures are recorded, from the top measuring point, at T 3 at 15
cm, T2 at 30 cm, and T1 at 45 cm. Similarly, for air temperatures inside the product chamber, the
part connected to the exhaust pipe of the chamber was considered as the top point and the latter
the points are set inside of the chamber and thermocouples are installed. Measurements were taken
by placing thermocouples at points T4 (20 cm beneath the top/reference point) and T5 (32 cm
beneath the top/reference point). In addition, the outlet air temperature and humidity change in the
outlet of the dryer were also examined.
RESULTS AND DISCUSSION
During the drying process, of 1000 mL tomato juice was dried in a spray dryer using 3
different nozzle diameters. For the drying process, the inlet temperature of air was supplied at 170
ºC; and the change in air temperatures and humidity as the product was moving inside the drying
and product chamber was recorded (See Figure 2.). Change the air temperatures inside of the
drying and product chamber are given in Figure 2. and Figure 3. for the conditions that the nozzle
diameter were 0.5 mm and 2.5 mm respectively.
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Figure 2. The change of air temperatures in the drying and product chamber over time
(Nozzle diameter: 0.5 mm)
When the inlet air temperature was 170 ºC, maximum air temperatures were measured as
112.2 ºC at T3 (15 cm from the top, the closest point to the atomizer) and 109.8 ºC at T1 (45 cm
from the top, the most distant point to the atomizer) inside the drying chamber. Maximum air
387 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and
Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018, Dubai

temperatures at points T4 and T5 of product chamber were measured as 106.9 ºC and 102.6 ºC
respectively. In experiments using 2.5 mm nozzle diameter, the temperature changes followed a
similar trend; and the maximum air temperatures were measured as 116.9 ºC at T3 and 110.7 ºC at
T1 inside the drying chamber. Maximum air temperatures were measured at points T4 and T5 of
product chamber were found to be 103.6 ºC and 97.6 ºC respectively this time.

Temperature (ᵒC)

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

T1
0

10

20

30

40

T2
50

60

T3
70

Time (min)

80

T4
90

100

T5
110

120

Figure 3. The change of air temperatures in the drying and product chamber over time
(Nozzle diameter: 2.5 mm)
In case the nozzle diameter is 0.5 mm and 2.5 mm, the change in dryer outlet air temperature
over time is given in Figure 4. Accordingly, the outlet air temperatures have been found to stabilize
in a short time interval. It was determined that the outlet air temperatures for both cases were close
to each other and the outlet temperature of 0.5 mm nozzle was slightly lower than that of 2.5 mm.
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Figure 4. Variation of outlet air temperatures over time (Nozzle diameter: 0.5 mm and 2.5
mm)
The change of the outlet air humidity over time is shown in Figure 5 for the nozzle diameters
of 0.5 mm and 2.5 mm. It was observed that the humidity value for both nozzles came to
equilibrium at a certain time interval.
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Figure 5. Variation of outlet air humidity over time (Nozzle diameter = 0.5 mm and 2.5
mm)
As a result, we obtained 22.5 grams of tomato powder using a 0.5 mm nozzle, and 21.2
grams using a 1.5 mm nozzle and 20.5 grams using a 2.5 mm nozzle.
3. CONCLUSION
In this study, the effect of nozzle diameter on the air temperature variations and humidity
changes in the drying and product chambers and the amount of dried product was investigated.
The inlet air temperature of the spray dryer was kept at a constant temperature of 170 ºC.
Accordingly, if the diameter of the nozzle is 0.5 mm, it is seen that the max air temperatures in the
drying chamber are at the closest point to the atomizer and fall down to about 1 ºC throughout the
drying chamber. In the product chamber, the temperatures were changed in a similar way, and the
temperatures in the region close to the exhaust point were higher. In the experiments that conducted
with increasing nozzle diameters, it was found that the temperature changes were varied in a
similar manner in all, typically were 3 ºC lower than the average.
It was determined that the outlet air temperature of the dryer came to equilibrium in a short
period of time and the outlet temperatures in all nozzle diameters were close to each other and the
maximum outlet temperatures were recorded to be 83.6 ºC at seventieth min using a nozzle
diameter of 0.5 mm.
It has been seen that the outlet air humidity reaches equilibrium in a short period of time for
all nozzle diameters and the relative humidity was fixed at approximately 10% when the nozzle
diameter was 0.5 mm fastest. In addition, the maximum amount of tomato powder was obtained
with a diameter of 0.5 mm nozzle.
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ABSTRACT
Photovoltaic technology uses renewable energy sources and is the simplest electricity
production technology in terms of design and installation. Photovoltaic cells used in photovoltaic
technology are made of semiconducting materials and convert solar energy directly into electricity.
The right choice of photovoltaic panels made of photovoltaic cells is important in terms of initial
investment cost and other elements to be used. For this reason, it is necessary to design the solar
panels in such a way that they can work in the best conditions and with the highest efficiency
during the initial installation phase. In this respect, it is important to determine the current-voltage
variation of the photovoltaic panels and to operate the panel in such a way as to provide maximum
output power.
In this study, an experimental study was carried out to determine the current and voltage
values of a photovoltaic panel in Elazig/Turkey and to form a current-voltage curve. The currentvoltage-power characteristics, filling factor, and maximum power point of the photovoltaic panels
were determined from the obtained results.
Keywords: Photovoltaic systems, current, voltage, maximum power point.
1.

INTRODUCTION

Photovoltaic panels are devices that directly convert the radiation falling on it to electric
energy [1]. To provide this energy conversion, a surface is formed that can absorb light energy
from the semiconductor materials [2,3]. Semiconductor materials most commonly used in the
construction of photovoltaic devices are silicon and silicon alloys. Photovoltaic systems can
operate either grid-connected or off-grid. It is economically more suitable to use them in remote
locations, especially in residential areas where grid connection is expensive.
In recent years, the increase in the efficiency in the photovoltaic panels and the decrease in
the costs have made it possible to increase the share of electricity generation in total energy
generation by photovoltaic panels [4,5]. This increase has accelerated the research on energy
optimization in solar panels. Many methods have been proposed by many researchers to find the
parameters describing the electrical model of solar panels. In terms of the characteristics of the
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solar panels, it is a prerequisite that the solar panel can be designed in the most appropriate way
[6].
The efficient operation of the photovoltaic panels and the provide of the required energy
with the minimum number of panels is possible with good optimization in the stage of designing
the photovoltaic system. For this purpose, the first approach to achieve the desired efficient
conditions is to ensure that the system works at maximum power points. Unlike other solar energy
applications, the electrical power of the photovoltaic panel depends on the irradiation and the
ambient temperature as well as the internal resistance of the electrical device [7]. Therefore, when
designing a photovoltaic panel system, points of maximum electrical power (MPP) should be taken
into consideration considering the current-voltage (I-V) characteristics of the electrical device
driven by the system. Thus, photovoltaic system optimization must be done in terms of
photovoltaic panel properties, radiant intensity, photovoltaic load, electrical characteristics [8]. In
theoretical studies, since the optimization data are obtained under laboratory conditions, it may
deviate from these data in real meteorological conditions [9].
Because the photovoltaic cells are non-linear energy sources, the operating points of the
system vary depending on the weather conditions [10]. For this reason, it is necessary to know the
performance of the photovoltaic panels in areas with meteorological conditions under the real
operating conditions, in order to select the most suitable one in terms of performance and cost.
Two methods are used indirectly and directly to determine the maximum power point. In
indirect methods, the maximum power point of the photovoltaic panel is estimated by measuring
current, voltage and radiation values or using numerical approaches or mathematical expressions
using experimental data. In direct methods, electrical measurements are made with the devices to
determine the maximum power point values and necessary arrangements are made to operate the
system at the determined maximum power point.
Berrera et al. studied the algorithm for maximum power point detection under two different
radiation variations and interpreted the results [11]. Esram et al. have conducted a comparison of
the cost and performance of the system with the help of an algorithm developed for different
maximum power point detection techniques. They said that different algorithms may be suitable
for different application fields [12]. Chegaar et al. they have developed a method for obtaining
parameters such as saturation current, series resistance, ideality factor, shunt conductivity and
photocurrent of a photovoltaic cell under a certain radiant flux, and compared them for
photovoltaic systems [13]. Radziemska and Klugmann have experimentally examined the effect
of temperature on the electrical parameters of cells and modules. They have interpreted the changes
in output power, fill factor and power conversion efficiency of the photovoltaic module [14].
For this reason, in this study, in order to reveal the performance of a photovoltaic panel in
meteorological conditions in Elazig/Turkey, current-voltage variation was obtained by
measurements made on different days.
2. PHOTOVOLTAIC PANEL AND CURRENT-VOLTAGE CURVE
The smallest units of the solar cell are the cells, and the modules are formed when the cells
come together. When modules come together, they are formed panels. Modules can be connected
in series or parallel [15].
A photovoltaic battery generally consists of photovoltaic cells, connection points, protection
equipments and supports. Photovoltaic cells are made of semiconductor material. Silicon is the
most used in making solar batteries. Other materials are obtained using semiconductor materials
such as gallium, arsenic, cadmium telluride.
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Solar batteries are a semiconductor circuit element made of p-n junction and exposed to p-n
junction light [16]. The structure of solar batteries includes n and p junction diodes. In order to
form semiconductor p-n junctions in solar cells, additives are added into p and n type materials.
Energy conversion is based on photovoltaic principle. Thus, hole pairs are formed when the light
falls to the junction regions or the electrons are separated from each other by the help of the electric
field and power output is provided.
The photovoltaic operating logic is the same as the logic of the p-n junction diode made of
semiconductor material. As the light from the sun falls on the cell junction, the light energy
absorbed is transferred to the electron structure of the cell where it causes the formation of a charge
carrier in two different poles. This provides a potential to be generated that can provide current
flow through an external circuit.
The current-voltage relation of the solar battery is expressed by a non-linear mathematical
equation. For this reason, it is studied extensively on the determination of these parameters. While
some researchers use numerical methods to solve nonlinear equations, others use a number of
analytical methods with simplifications and approaches. According to most practical approach, the
catalog data information of the solar cell manufacturer firms is used to determine the unknown
parameters [16]. Figure 1 shows the electrical model of the photovoltaic cell, from a diode and a
resistance.

Figure 1: Electrical model of the photovoltaic cell

In the above figure, Where Iph is the photocurrent, Id is the diode current, Rs is the series cell
resistance and I is the cell current. Using the above electrical model, a mathematical model of the
photovoltaic cell can be created. Accordingly, the net current, that is, the photovoltaic cell current
(I), is equal to the difference between the generated photo-current (Iph) and the diode current (Id).
Thus, the photovoltaic panel cell current is
I=Iph-Id
(1)
In this case it is controlled by the Shockley equivalent, which is expressed as the
characteristic diode current [17]. If the diode current and the parallel resistance current are
substituted into this formula, the photovoltaic cell current is expressed by equation 2.
V+IRs

I = Iph − Io [exp (q N

s AkT

) − 1]

(2)

Where q is the electronic charge (1,602x10-19 J/V), k is the Boltzmann constant (1,381x10-23 J/K), Ns
is the number of cell and T is the absolute temperature (K). In addition Rs, A and Io being the series
resistance, the diode quality factor and the diode saturation current, respectively.
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The current-voltage characteristic of the photovoltaic cell with the help of these expressions is as
shown in Fig.2. As shown in Figure 2, there are three basic points as short circuit current (Isc), open circuit
voltage (Voc) and maximum power point (MPP).

Figure 2: I-V Characteristics of Solar Panel

The power that the PV panel can generate is expressed as:
P=V.I

(3)

One of the most important operating parameters that affect the performance of photovoltaic
systems is solar radiation. The current voltage values and the maximum power point of the
photovoltaic systems vary depending on the solar radiation. Therefore, the current-voltage curves
of the photovoltaic panels also vary depending on the solar radiation.
3. MATERIAL AND METHOD
In this study, an experimental study was carried out to determine the current and voltage
characteristics of a panel with 80 W in external atmospheric conditions in Elazig climatic
conditions and it is shown in the Fig.3. The technical characteristics of the panel used for testing
are given in Table 1. The tests were carried out in July 2017. During the tests, outdoor
temperatures, radiation values, current and voltage values were measured. The panel has set at 38°,
which is the latitude of Elazig/Turkey. Current and voltage values were taken during the day at
short intervals when the radiation was not changed. Especially when measurements have made,
care has taken not to change the radiation.

Figure 3: Photovoltaic panel

The photovoltaic panel have set at different loads with the aid of rheostat during the period
when the radiation has constant. Current-voltage outputs of the photovoltaic panel have measured
throughout the day. Defects and deviations in the characteristic I-V curves of the panel when the
radiation has changed have not taken into consideration. The open-circuit voltage (Voc) and short394 | P a g e https://imeset.org/proceedings/
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circuit current (Isc) of the photovoltaic panel have measured directly at the output end of the
photovoltaic panel.
Table 1. Technical characteristics of photovoltaic panel
Panel number
Standard irradiance
Standard temperature
Maximum power(Pmax)
Maximum power current(Imp)
Maximum power voltage(Vmp)
Short circuit current(Isc)
Open circuit voltage(Voc)

1

1000 W/m2
25 °C
80 W
4.38 A
18.25 V
4.69 A
21.96 V

During the experiments, a pyranometer was used to detect radiation, a digital thermometer
to detect temperature values, and a multimeter to detect current-voltage values.
4. RESULTS AND DISCUSSION
Radiation and temperature values were measured as time-dependent on July 20, 2017, and
the values obtained are graphically shown in Figure 4. According to these measurements, it was
observed that the radiation and ambient temperatures changed according to the hours of the day,
and the maximum radiation value was determined as 1005 W / m2 at 13.30 hours.

Figure 4: Change of radiation and temperature with time

The measurements made using the photovoltaic panel were repeated for different loads and
4 different irradiations values during different time of the day and the variation of the obtained
current (I), voltage (V) and power (P) values are shown in Fig. 5-6.
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Figure 5: I-V characteristics curves for different irradiations
irradiations

Figure 6: P-V characteristics curves for different

As seen in the figures, the panel current and the generated power, which are obtained due to
the solar radiation, change in direct proportion to the radiation. It is seen that the irradiation in the
figures directly increases the direct current in the current-voltage characteristic, the direct power
in the power-voltage characteristic. Thus, it has been seen that the current is a function of a
significant amount of radiation and that the voltage is not much affected by radiation.
5. CONCLUSION
In this study, I-V, P-V characteristics of the photovoltaic panel were observed for different
solar irradiations conditions and real atmospheric conditions.
It has been determined that solar radiation affects panel operating parameters and changes IV, P-V characteristics of photovoltaic panel. It is seen that short circuit current in P-V
characteristics of photovoltaic panel is a significant function of irradiation and open circuit voltage
is not much affected by irradiation. Therefore, it has been observed that the current and the output
power of PV panel increase with the increase of the irradiation.
In Elazig province (Turkey), photovoltaic panels were found to have the highest power in
the irradiation near 1000 W / m2 irradiation, which is the catalog reference value. It has been
determined that the current parameter, which is expected to show change parallel to the radiation
change, has parallel with a large part of the measured points.
The results show that the power values obtained in photovoltaic systems in real atmospheric
conditions are different from the standard values depending on the radiation. Therefore, knowing
the I-V and P-V characterization curves under real atmospheric conditions in the region where the
installation of the photovoltaic panels will be done will be beneficial in terms of efficiently
operating the system.
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ÖZET
Yeryüzündeki canlı hayatı suya bağlıdır. İnsanoğlunun gelişimiyle birlikte artan nüfus,
endüstrileşme ve tarım faaliyetleri kısıtlı temiz su kaynaklarının tükenmesine ve kirlenmesine yol
açmaktadır. Artan temiz su ihtiyacını karşılayabilmek için insanoğlu alternatif kaynak bulma ve
mevcut kaynakları verimli kullanma yoluna yönelmiştir. Bulunan alternatif kaynaklardan biride
güneş enerjili damıtma sistemleri yardımıyla kirli suyun damıtılarak temiz su elde edilmesidir. Bu
çalışmada Elazığ/TÜRKİYE ili Sivrice ilçesinde ikamet eden bir ailenin günlük içme suyu
ihtiyacını Hazar Gölünden karşılamak amacıyla güneş enerjili havuz tipi damıtıcı sistemi tasarımı
yapılmıştır. Yapılan çalışmada güneş enerjili damıtıcı sistemleri ile ilgili bilgi verilmiş olup, iklim
koşullarına göre belli bir verimle çalışacak bir sistem oluşturulmuştur. Buna göre bir ailenin
günlük su ihtiyacının karşılanabileceği damıtıcı yüzey alanı belirlenmiştir. Ayrıca gün içerisinde
üretilen saatlik damıtık su miktarları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Su, Damıtma, İçilebilir su, Güneş enerjisi.
The Design of Solar Energy Distiller System For Meeting The Drinking Water Need
From Lake Hazar
ABSTRACT
The life on earth depends on the water. With time, the increasing population,
industrialization and agricultural activities cause the depletion and pollution of limited drinking
water sources. In order to meet the increasing need for clean water, the humans canalized to
finding alternative resources and using the existing sources in efficient way. One of the alternative
sources is to obtain clean water from dirty waters via distillation by using solar energy. In the
present study, solar energy distiller system was designed in order to meet the daily clean water
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need from Lake Hazar of a family residing in Sivrice district of Elazig/TURKEY. In this study,
the information about the solar energy distiller systems is provided and a system that can operate
at a certain efficiency level under the climate conditions was designed. Accordingly, the distiller
surface area is capable of meeting a family’s daily need for clean water. Moreover, the amounts of
distilled water obtained throughout the day were determined on hourly basis.
Keywords: Energy; Distillization; Drinking Water; Solar Energy; Water.
1.

GİRİŞ

Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamın temel kaynağı sudur. Sınırlı olan su kaynaklarının
bir kısmı endüstrileşme, tarımsal faaliyetler ve hızlı şehirleşme sonucu hızla tüketilirken bir kısmı
da kirletilerek kullanılamaz ve çevreye zarar verir hale gelmiştir. Günümüzde insanların bir kısmı
temiz içme suyundan mahrum bir kısmı da sağlık ve temizlik için gerekli olan suya sahip değildir.
Ülkemiz, su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığı gibi, mevcut su kaynaklarının ülke
geneline dağılımı da eşit değildir. Bu veriler doğrultusunda gerek su kaynaklarının temini gerekse
de kullanılmış suyun arıtımına yönelik çalışmaların yapılmasının son derece gerekli olduğu
görülmektedir.
Suyun arıtılması sürecinde birçok yöntem kullanılmakta olup güneş enerjisiyle damıtma
sistemleri de bu yöntemlerden biridir. Bu yöntemde enerji kaynağı olarak güneş enerjisi
kullanılmaktadır. Bu sayede fosil kaynakların yüksek maliyeti ve sebep oldukları çevre kirliliği
ortadan kalkmış olacaktır. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar bu sistemlerin tasarımı üzerine
ve verimini artırmaya yönelik olmuştur.
Esfahani vd. [1] taşınabilir bir güneş enerjili damıtıcının imalatı için girişimde
bulunmuşlardır. Yaz ve kış sonuçları birbirleri arasında karşılaştırılarak, yaz mevsimindeki
verimin kış mevsimindekine göre daha etkili olduğu sonucuna varmışlardır.
Ben-Amara vd. [2] damıtma işlemi için yeni tip bir güneş kolektörü tasarlamışlardır. Güneş
ışınımı, rüzgar hızı, çevre sıcaklığı, kütlesel debi, hava giriş nemi ve sıcaklığı gibi farklı
parametrelerin kolektör verimi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak yeni güneş enerjili
damıtma sistemi için kolektörü optimize etmişlerdir.
Al-Hayek ve Badran [3] iki farklı tip güneş enerjili damıtma sistemini deneysel olarak
incelemişler ve damıtma ile su elde etmede üretime etki eden parametreleri incelemişlerdir.
Kullandıkları iki sistemden biri iç cidarlarında aynalara sahip asimetrik sera tipi damıtma sistemi,
diğeri ise simetrik sera tipi damıtma sistemidir. Yaptıkları deneysel çalışmalar sonunda asimetrik
sera tipi damıtma sisteminde simetrik olana göre %20 daha fazla su elde ettiklerini rapor
etmişlerdir. Çalışmalarının sonunda aynı zamanda iki damıtma sistemi içinde su yüzeyindeki
sıcaklığa ışınımın etkisi olduğu ve damıtıcıda elde edilen su miktarının su derinliğinin azalmasıyla
arttığını göstermişlerdir.
Tsilingiris [4] güneş enerjili damıtma sistemlerinde kütle taşınımını tahmin etmek için yeni
teorik bir model geliştirmiştir. Kullandığı model Prandtl ve Schmidt boyutsuz sayılarının geniş
aralığı için uygulanabilen Chilton-Colburn benzetimine dayanmaktadır. Karşılaştırmalı doğrulama
işlemini yapmak için daha yüksek işlem sıcaklık şartlarında değerlendirme amacıyla yaz boyunca
uygun iklim şartları altında pasif güneş enerjili damıtma sisteminde elde edilen bir dizi deneysel
sonuçları kullanmıştır.
El vd. [5] sıcak su kolektörü ile birleştirilmiş depo tipi güneş enerjili damıtma sistemi
tasarlanmış ve bu sistemin performans değerleri deneysel olarak incelenmişlerdir. Tasarlamış
oldukları sistemi, doğal taşınımlı ve 30 kg/h - 50 kg/h olmak üzere iki farklı debide cebri taşınımlı
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çalıştırılarak deneyler yapılmış ve elde edilen sonuçlar sunmuşlardır. Çalışmaları sonucunda
verimin gün içerisinde sürekli arttığı, damıtık su üretiminin 14.00-15.00 saatleri arasında en
yüksek seviyede gerçekleştiği ve damıtık su üretiminin gece de devam ettiği tespit etmişlerdir.
Doğal taşınımlı sistemde gün içerisinde verimin %83.15’e ulaştığı üretilen toplam damıtık su
miktarının da 1820 ml/gün olduğu belirlemişlerdir. Cebri taşınımlı sistemlerde ise sırası ile 30 kg/h
debide verimin %63.54’e ulaştığı üretilen toplam damıtık su miktarının 1686 ml/gün olduğu, 50
kg/h debide ise verimin %59.76’ya ulaştığı üretilen toplam damıtık su miktarının 1598 ml/gün
olduğu belirlemişlerdir.
Bu çalışmada Elazığ ili Sivrice ilçesinde ikamet eden bir ailenin günlük içme suyu ihtiyacını
Hazar Gölü suyundan karşılamak amacıyla güneş enerjili havuz tipi damıtıcı sistemi tasarımı
yapılmıştır. Yapılan çalışmada güneş enerjili damıtıcı sistemleri ile ilgili bilgi verilmiş olup, iklim
koşullarına göre %20 verimle çalışacak bir sistem oluşturulmuştur.

2.

GÜNEŞ ENERJİLİ DAMITICI SİSTEMLERİ

Bu sistemlerde güneşten gelen ışınlar eğimli cam ya da plastik malzemeden oluşan saydam
örtüden geçerek siyah yüzeyli derin olmayan bir havzada bulunan suyun sıcaklığını arttırır.
Sıcaklığı artan suyu buharlaşmaya başlar. Buharlaşan suyu kendisinden daha düşük sıcaklıktaki
saydam örtüye temas ederek yoğuşur. Yoğuşan su damlacıkları toplama kanalları vasıtasıyla
sistemden alınır.

Şekil 1. Güneş enerjili damıtma ünitesi
Güneş enerjili damıtma teknolojilerini tatlı su ihtiyacının miktarına göre ve bölgenin varolan
güneş ışınım yoğunluğuna göre çeşitlendirmek mümkündür.
2.1 Havuz Tipi Damıtıcılar
Güneş enerjili havuz tipi damıtıcı temiz su eldesinde kullanılabilecek en pratik çözüm
yoludur. Konvansiyonel bir güneş enerjili havuz tipi damıtıcıda saydam örtü, havuz, temiz su
toplama kanalları gibi bölümler bulunmaktadır.
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Şekil 2. Havuz tipi damıtıcı ve bölümleri.
Saydam Örtü; damıtıcının performansını, elde edilen damıtılmış suyun maliyeti ile sistemin
verimini etkileyen en önemli elemandır. Saydam örtü; üzerine gelen güneş ışınımını tamamen
geçirmeli, dış ortam şartlarına dayanabilmeli, ısı iletkenliği mümkün olduğu kadar yüksek olmalı,
malzemesi kolay bulunabilir olmalıdır.
Damıtma Havuzu; damıtılacak suyun buharlaştırılmak üzere toplandığı, damıtıcıya gelen
güneş ışınımının absorbe edilerek buharlaşmanın sağlandığı bölümdür. Damıtma havuzunda güneş
ışınımını absorbe edecek siyah renkli malzeme kullanılmalı, yüksek sıcaklıklara dayanabilmeli,
atmosferin korozif etkisinden etkilenmemeli ve sistem su ve buhar kaçaklarına karsı sızdırmaz
hale getirilmelidir.
Temiz su toplama kanalı; saydam örtü üzerinde yoğuşarak örtüdeki eğim sayesinde
kenarlara akan damıtılmış suyun, damıtıcı dışına alınmasını sağlar. Temiz su toplama kanalı direkt
güneş ışınımlarından uzak tutulmalı, damıtılmış suyun damıtıcı dışına alınması için suyun eğimle
akmasını sağlamak üzere hafif eğimli olmalıdır.
İzolasyon; damıtıcıda güneş ışınımı almayan alt, yan ve arka kısımlardan olan ısı
kayıplarının azaltılması için kullanılır. Poliüretan ve cam yünü gibi malzemeler izolasyon
malzemesi olarak kullanılabilirler.
Geleneksel bir havuz tipi damıtıcıda damıtıcıda Saatlik olarak elde edilen damıtılmış su
miktarı aşağıdaki denklemle hesaplanır.
𝑚𝑒𝑤 =

ℎ𝑒𝑤 (𝑇𝑤 -𝑇𝑔 )3600
L

(1)
Günlük verim, saatlik yoğuşan miktarların (mew) toplamı ile gizli buharlaşma ısısının (L)
çarpımının, etkili kolektör alanı üzerine düşen ışınım şiddetine (I) bölünmesiyle aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır [3];
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𝑚𝑒𝑤 .L

(2)

I.A.3600

3.

METARYAL VE METOD

Bu çalışmada, Elazığ ili Sivrice ilçesinde ikamet eden bir ailenin günlük içme suyu ihtiyacını
Hazar Gölü’nden karşılamak amacıyla güneş enerjili havuz tipi damıtıcı sistemi tasarımı
yapılmıştır. Önemli bir su kaynağı olan Hazar gölü, Elazığ il sınırları içerisinde il merkezinin 22
km güneydoğusunda yer alan Hazar Baba ve Mastar Dağları arasında sıkışan tektonik bir göldür.
Hazar gölünün ortalama derinliği 93 m, maksimum uzunluğu 20 km, maksimum genişliği 5,4 km
ve rakımı 1248 m’dir [6, 7]. Hazar gölünü besleyen kaynak başta kürk çayı olmakla birlikte, sevsak
deresi, zıkkım deresi ve mogal deresi de gölü besleyen diğer önemli akarsular arasında yer
almaktadır [8].
Hesaplamalarda tasarımı yapılacak güneş enerjili havuz tipi damıtıcı sisteminin verimi %20
ve dört kişilik bir ailenin günlük içme suyu ihtiyacı 10 litre olarak alınmıştır. Elazığ ağustos ayı
saatlik güneş ışınım değerleri ve damıtıcı içindeki suyun sıcaklığına bağlı olarak oluşabilecek
buharlaşma gizli ısısı değerleri Şekil 3’ te verilmiştir.
1200

2440

Işınım (W/m2K)

2400
800

2380

600

2360
2340

400

2320
200

Işınım

Buharlaşma Gizli Isısı

0

Buharlaşma Gizli Isısı (kj/kg)

2420

1000

2300
2280

8.00

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Saat (h)
Şekil 3. Işınım ve buharlaşma gizli ısısı değerleri

Bu verilere göre 08.00-17.00 saatleri arasında üretilen toplam damıtık su miktarının 10 litre
olması durumu göz önüne alınarak hesaplama şu şekilde yapılabilir.
Saat 8.00 için; denklemdeki değerler yerine yazılırsa 1 litrelik su ihtiyacı için;
0,20 =

𝑚𝑒𝑤1 . 2430
602. A. 3600

ifadesi elde edilir. Buradan;
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mev1= 178,37. A
ifadesi bulunmuş olur. Bu işlem diğer saatler içinde tekrarlanırsa alana bağlı olarak her litre için üretilen
toplam damıtık su miktarı ile ilgili aşağıdaki denklemler elde edilir.
mev1 =178,37.A
mev2 =215,32.A
mev3 =266,60.A
mev4 =292,34.A
mev5 =304,02.A

mev6 =300,26.A
mev7 =253,07.A
mev8 =196,56.A
mev9 =123,83.A
mev10 =72,89.A

Dört kişilik bir ailenin toplam içme suyu ihtiyacı 10 lt (10000 gr) ise;
mev1 + mev2 + mev3 + mev4 + mev5 + mev6 + mev7 + mev8 + mev9 + mev10 = 10000
2203,26.A = 10000 ise
A=4,54 m2 elde edilir.

4.

SONUÇ

Bu çalışmada Elazığ ili Sivrice ilçesinde ikamet eden bir ailenin günlük içme suyu ihtiyacını
Hazar Gölünden karşılamak amacıyla güneş enerjili havuz tipi damıtıcı sistemi tasarımı
yapılmıştır. Yapılan çalışmada güneş enerjili damıtıcı sistemleri ile ilgili bilgi verilmiş olup, iklim
koşullarına göre %20 verimle çalışacak bir sistem oluşturulmuştur. Bir ailenin bir günlük içme
suyu ihtiyacı yaklaşık olarak 10 litre civarındadır. Yapılan hesaplama sonucunda 4,54 m2 yüzey
alanına sahip bir damıtıcı ile bir ailenin günlük su ihtiyacının karşılanabileceği belirlenmiştir.
Ülkemizde güneş enerjili damıtıcı sistemlerin yaygın bir şekilde kullanımı temiz su temini ve çevre
kirliliğini önlemede olumlu katkılar sunacaktır.
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ABSTRACT
In this paper, the effect of impeller location on the efficiency of backward curved blades
centrifugal impeller has been investigated numerically. For this purpose, five different impeller
center locations (fan impeller housing) including center, 2.5x2.5, 5x5, 7.5x7.5 and 10x10 mm
shifted away from the center in X-Z axis have been simulated in 3D fan model. The rotation
velocity of the impeller was defined as 2000 rpm constant velocity in steady state numerical
method. The results suggested that 10x10 mm shifted impeller housing is the most efficient fan
model.
Keywords: Computational flow dynamics (CFD), centrifugal fan, impeller location, fan
performance.
1.

INTRODUCTION

Fan is a device that uses to create flow by a rotating impeller [1]. The fans are used to obtain
mass transfer and create airflow due to the pressure differences between the inlet and outlet of the
fan. They have a wide area of use such as cooling towers, engine of automobiles, air conditioning,
humidifiers in textile mills, conveying light materials [2].
There are 3 different types of fans including: axial, radial (also called centrifugal) and
tangential [3]. These fans have different properties. For example, the air enters inside of the fan
perpendicularly due to fan impeller rotation for centrifugal fans. The air, which has been created
by centrifugal fan impeller, flows directly towards to the outlet duct. Therefore, the higher airflow
pressure can be obtained for centrifugal fan model than axial fan. Centrifugal fans have a potential
application such as air conditioning and drying air because of these properties. On the other hand,
the higher power input is required for centrifugal fan than axial one. Air flows parallel to the
impeller throughout the outlet duct in axial fan models. Therefore, lower pressure airflow is
obtained for axial fan than centrifugal fan [4]. The tangential fan model is occasionally named as
a tubular fan [5].
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Fan models usually consist of 5 main components including; fan housing, impellers
(blades), inlet and outlet ducts, drive shaft, drive mechanism.
For designing of a fan, the working pressure, desired airflow, gauge restriction for inlet and
outlet should be considered. The flow is a very complex in the fan. Therefore, the simulation
programs have been used to simulate airflow inside the fan housing, impeller, inlet and outlet that
makes the fan design more simple. Computational Fluid Dynamics (CFD) uses numerical methods
to solve and simulate the problems such as mass flow rate and pressure. They are commonly used
to calculate the equations to simulate flow of fluid in defined boundary conditions.
In this paper, fan blades locations and outlet duct dimensions are studied to investigate the
effect of blades location and dust dimension on the fan performance by using the CFD.
2.
NUMERICAL MODELLING
In this paper, incompressible Reynolds Averaged Navier Stokes equations are solved by
using the CFD. K-ε turbulence model has been used to simulate flow characteristic for turbulent
flow situation. K- ε turbulence model focused mechanism which is effective on kinetic energy
different from earlier turbulence models [6]. Air has been selected as a gas with constant density.
2.1. Mesh and Boundary Conditions
In this investigation, flow through to fan of 3D fan model is investigated numerically by
using CFD to examine and discuss mass flow rate in outlet ducts and pressure in suction. Figure 1
shows the geometry of the 3D fan model. The model has a suction side, which are showed with
purple color and an outlet ducts side, which is showed with orange color and 32 blades. The
stagnation inlet is determined at suction side. Therefore, the pressure is obtained due to rotation of
impeller. The discharge side is determined as a pressure outlet. The 3D fan model has 170mm
width, 80mm suction side diameter and 130x170mm discharge side width (Figure 2). The blades
radiuses and thicknesses are 11mm and 2mm, respectively as shown in Figure 2.
a)

b)

Figure 1. a) The geometric model of 3D fan and b) transparent appearance
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Figure 2. Geometry of 3D Fan Model

Figure 3 shows the mesh used for the simulation. Five different 3D fan models were used
for simulations. The mesh model consists of ~650000 cells, as shown in Figures 3 and 4. The
polyhedral mesh is selected for meshing operation. Base, target surface and minimum surface sizes
are 10mm, 5mm and 2.5mm, respectively. Volume mesh control used to create more sensitive
meshing around the impeller. Therefore, the mesh size is 1 mm around the impeller.
a)

b)

Figure 3. a) mesh domain of 3D fan model b) The transparent appearance of the Mesh

Figure 4. Impeller and Fan inside section view.
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In this study, 5 different fan housing locations including; center and shifted 2.5x2.5, 5x5,
7.5x7.5 and 10x10mm on X-Z axis are used for simulations. Therefore, five different 3D fan
models are designed by using CAD software.

Figure 5. Fan housing locations.

3.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Figure 6 shows the airflow inside a fan with vectors. The inlet pressure decreases by vacuum
effect due to the impeller. Therefore, the inlet air gains kinetic energy because of the pressure
differences between the inlet and outlet. The air enters inside the impeller at point 1. The velocity
of the air increases from 1 to 2 section. The maximum velocity occurs at section 2. The air enters
and exits at section 1 and 2, respectively. The kinetic energy that air gains can change according
to the different condition for example fan impeller-housing center. There is turbulence motion
inside of fan at section 3. This turbulent vortex affects the mass flow rate and pressure drop in the
inlet.

Figure 7. Velocity vectors at some sections.

As seen in Figure 8, negative pressure occurs at the inlet section (Region 1). Pressure is the
lowest value in this region because of the vacuum effect. On the other hand, velocity is the
maximum values at the same region, as seen in Figure 7. After air entering inside into the fan
(impellers), the pressure of it increases at the highest value (Region 2), as shown in Figure 8.
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Because, the air is compressed in this region. Although, the pressure is a negative value at the inlet
section, it is a positive value at the outlet section.

Figure 8. Pressure Scalar Screen
3.1. Effect of Fan Impeller Location

Fan impeller location is an effective factor on performance of the fan. As seen in Figure 9,
the maximum velocity is 23.56m/s in the case of 10x10mm shifted impeller housing center; it is
however, 22.22 m/s for the center located impeller housing. As it can be seen in the figure, the
velocity profile is more uniform for the 10x10 than the center case. When we compare the results,
center located impeller fan model has 0,090047 kg/sec mass flow rate at outlet duct. On the other
hand 10x10mm shifted fan model has 0,108331 kg/sec mass flow rate. This result suggested that
10x10mm shifted impeller center is the most efficient case by considering the mass flow rate at
outlet duct.

a)

b)

Figure 9. Scalar Velocity Screen of a) 10x10mm Shifted Impeller Housing b) Center Located
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On the other hand, fan impeller location is effective parameter on pressure drop at the inlet
section. A maximum pressure difference is desired between the inlet and outlet of the fan. As seen
in Figure 10, the pressure difference is larger for the 10x10 shifted case than center one. This
makes the mass flow rate increase at the outlet of the duct.
a)

b)

Figure 10. Pressure Scalar Screen a) 0x0 and b) 10x10 Shifted Impeller Location Center

4.
CONCLUSIONS
5.
In this paper, the effect of impeller location on the performance of backward curved blades
centrifugal impeller has been investigated numerically. When the impeller locates at the center of
the fan, the pressure differences between the inlet and outlet is the lowest results in the low mass
flow rate at the outlet. This study provides that the most efficient performance can be obtained in
the case of 10x10mm shifted impeller housing.
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ÖZET
Mimarlık eylem süreci çok yönlü olması sebebiyle birçok problemi barındıran bir süreçtir.
Tasarımlar aynı yapı türüne ait olsalar bile kullanıcı talepleri, çevresel etkenler, yapı elde etme
süreçleri ve proje ekipleri farklı olmaktadır. Bu etkenlerin çeşitliliğine rağmen mimarlık eylem
sürecinin genellikle tasarımcı odaklı geliştiği söylenebilir. Bu durum ise; kullanıcının tasarım
sürecinde varlığının zayıf olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Tasarım ve kullanım süreci
arasında tasarım sürecinin işleyişinden kaynaklanan sorunlar oluşmaktadır. Bahsedilen bu
problemlerden yola çıkarak; projeler gerçekleştirilirken kullanıcının dili ve tasarımcı dilinin
uyuşması için kullanılan klasik mimarlık yöntemleri artık yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle farklı
disiplinlerde kullanılan hibrit yöntemleri mimaride kullanılmak üzere geliştirmek gerekmektedir.
Kullanılacak bu yöntemler birbirleriyle uyumlu bir şekilde belirli bir akış düzeneğinde, ölçülebilir
olarak aktarılmalıdır. Bu makalede üzerinde durulacak yöntemler Quality Function Deployment
(QFD) çatısı altında afinite diyagramı, hiyerarşi diyagramı, Analytic Hierarchy Process (AHP)’
dir. Disiplinler arası kullanılan bu yöntemlerin mimari ürün gelişimi adına önemli çıktılar ortaya
koyması beklenmektedir. Bu çalışmada QFD ve iskeletini oluşturan yöntemlerin özellikleri,
mimariye sunacakları katkılar, literatür yardımıyla araştırılmıştır. Yöntemler sırasıyla incelenmiş
birbirlerine katkıları ve mimarlık eylem sürecine olan katkıları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, KFY, AHP, Benzeşim diyagramı, Hiyerarşi diyagramı
ABSTRACT
Architectural design process entails many problems due to its versatility. User demands,
environmental factors, structure acquisition processes and project teams vary even for designs of
the same structure type. Despite the diversity of these factors, architectural design process usually
develops in a designer-oriented way. This situation points out the fact that user presence during
the design process is weak. Due to the operation of design, divergences occur among the design
and usage processes. With this problem in mind, classical architecture methods that aim to
harmonize the languages of the user and the designer are now insufficient. Thus, hybrid methods
applied by various disciplines need to be developed before being applied by architecture. These
methods to be used should be transferred in a compatible manner, measurable within a certain flow
mechanism. This article will focus on the affinity diagram, the hierarchy diagram, and the Analytic
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Hierarchy Process (AHP) methods under the umbrella of Quality Function Deployment (QFD).
These interdisciplinary methods are expected to produce significant outputs in the name of
architectural product development. This study investigates the features of QFD and its framework,
and their contributions to architecture are investigated in the light of literature. The methods were
examined one by one, and their contributions to each other and to the architectural action process
were evaluated.
Keywords: Architectural design, QFD, AHP, Affinity diagram, Hierarchy diagram
1 INTRODUCTION
With the methods used for QFD matrix solutions, it is aimed to discover the user needs, some
of which even the users themselves are not aware of. User requests determine by surveys provide
scattered data that consist of many items and expressions in various scopes. It is essential to reduce
this large data down to a certain number of criteria. Affinity diagrams and hierarchy diagrams are
often adopted while editing this list of (Shafer, Smith, & Linder, 2005) needs and expectations.
After being organized in groups with the affinity diagrams in the first stage, the data is reorganized
in a horizontal and a hierarchical schema with the hierarchy diagrams in an analytical way (GuriRozenblit, 1989). In this way, displaying the grouped needs collectively in a systematic way, thus
the creation of design parameters that depend on the user demands are ensured in a complete and
comprehensive manner. Design quality also includes activities for continuous quality
improvement, also called quality circle. During the manufacturing process, feedback from
construction and design processes concerning the improvement of quality is as important as the
feedback from the design process itself for improving the design (Alptekin, 2006). With the use of
QFD and AHP method, user demands, which are the most important criteria of quality and are
evaluated subjectively, will become objective.
2 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD)
Several methods that are utilized by many different disciplines are being tested to increase
architectural design quality. Among all these methods, Quality Function Deployment (QFD) has
the ability to present concrete and precise data by considering user demands systematically and by
digitizing their requirements (Dikmen, Birgonul, & Kiziltas, 2005). One of the most privileged
partners of establishments in the construction industry is the user (Dikmen et al., 2005). The
quality criteria are comprised of the steps to meet the user's needs and expectations. Therefore, in
this article, the importance of Quality Function Deployment (QFD) method, that is tested in the
industry and service sectors intensively, and the importance of using its sub-methods in the
architecture will be mentioned. The first aim is to reveal the meaning and purpose of the Quality
Function Deployment.
Quality Function Deployment (QFD), developed in Japan in the late 1960's, is a method using
a series of matrix called House of Quality (HoQ) in order to convert user demands to technical
requirements (Ashtiany & Alipour, 2016). This method is developed to raise the quality levels of
products. QFD is a structured product planning and product development method which aims at
determining and meeting the users' requests and needs in a system from design to marketing (Savaş
& Mevhibe, 2005). QFD brings designs to a certain level by reducing disputes between project
stakeholders and designers, and by ensuring that the project members work as a team in decision412 | P a g e https://imeset.org/proceedings/
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making. QFD method's input is the user's ideas and comments while the output is the selection of
priorities for improving user satisfaction.
QFD associates the user's performance expectations with technical design characteristics in
product design, through a matrix called "House of Quality (HoQ)". This association of customer
expectations as "what"s and technical specifications as "how"s leads to the development of a
quantitative criterion that displays the effects each feature will have on customer expectations
(Kauffmann, Fernandez, Keating, Jacobs, & Unal, 2002). The most important advantage of QFD
work is that it makes easier to choose by digitizing subjective expert opinions (Işik, Seğmen, &
Kölemen, 2012).
2.1. Application Process of Quality Function Deployment (QFD)
QFD's basis is to convert consumer needs, "What"s, into appropriate technical requirements,
"How"s, for every stage of product development and production. This process is executed with the
HoQ matrix. The first stage of this four-stage-process is indicated with 0. At this stage,
preparations are made for QFD application. Then it proceeds to the application of QFD process
(Arı, 2006; Cohen, 1988; Tatman, 2011).
Stage 0: Planning
Stage 1: Creating the "Voice of Customer (VoC)" (Customer is the equivalent of the user in
this study. In some cases, they are used interchangeably).
Stage 2: Creating the House of Quality
Stage 3: Analysis and Interpretation of Results
One of the most important methods used in listening to "VoC" is the focus group interviews.
This method is a collection of requests either by organizing a meeting between a group that
represents the users and the project team and having them brainstorm on open-ended questions or
by a questionnaire. Sometimes the survey method can fail to predict the actual requirements of the
user. Gemba analysis is widely preferred to overcome this shortcoming of the survey method.
Gemba is the environment in which the usage process takes place, in other words, gemba is the
place where usage or service is converted to value for the user (Mazur, 1997).
2.2 Affinity Diagram
The expectation revealed by the questionnaire is a large number of scattered statements made
up of many items and expressions in different scopes. It is essential to reduce this large data down
to a certain number of criteria. Affinity diagrams and hierarchy diagrams are often adopted while
editing this list of (Shafer et al., 2005) needs and expectations. After being organized in groups
of affinity diagrams in the first stage, the data are analytically reorganized in a horizontal and a
hierarchical schema with the hierarchy diagrams (Guri-Rozenblit, 1989) . In this way, displaying
the grouped needs collectively in a systematic way, thus creating the design parameters that depend
on the customer demands are carried out in a complete and comprehensive manner.
Table 1. Grouping user requirements with the affinity diagram
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Main Criterion
Sub Criterion
Sub Criterion
1-User needs and requirements
1-User needs and requirements
2-User needs and requirements
2-User needs and requirements
…….
…….
n-User needs and requirements
n-User needs and requirements
Criterion
Sub Criterion
1-User needs and requirements
1-User needs and requirements
2-User needs and requirements
2-User needs and requirements
……
……
n-User needs and requirements
n-User needs and requirements

Affinity diagrams are a tool that organizes information gathered from the focus group. It
provides a method that allows organizing the ideas listed in a hierarchical structure (Eldin & Hikle,
2003; Olcay, 2009). It is created by writing ideas, that are similar and can be grouped under the
same title, one under the other. The purpose is to create a hierarchy that will form 5-10 main ideas
(Olcay, 2009). Letters KJ are the initials of the original author's name, Kawakita Jiro. It is a tool
that is used to create groups based on natural relationships by analysing the results of verbal data
collected through brainstorming, surveys, interviews, and feedback (Awasthi & Chauhan, 2012).
Creating the affinity diagram has a huge importance in the Quality Function Deployment method.
Table 1 shows an affinity diagram example schematically. With affinity diagrams, data are divided
into main groups and then into subgroups based on their similar characteristics.
2.3 Hierarchy Diagram
To obtain healthier data, main groups and subgroups created with the help of an affinity
diagram, are reorganized analytically with the help of a hierarchy diagram. The purpose of the
hierarchy diagram is to show all the grouped data in a systematic order. Hierarchy diagram is an
appropriate tool to determine the order of task fulfilment required to examine a topic in the best
way and/or all the key features that contribute to the existence of the problem (Akbaba, 2003). It
logically analyses affinity diagrams in order to fill the gaps that may arise from neglected or
forgotten items (Eldin & Hikle, 2003). Briefly stated, hierarchy diagrams ensure that "the voice
of the customer" is expressed in a comprehensive and complete manner by offering the QFD team
the opportunity to complete the data (Olcay, 2009) (Fig 1).
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Figure 1. Grouping the expectations of customers with a hierarchy diagram.

2.4 Analytic Hierarchy Process (AHP)
QFD method obliges the detection of the importance levels of customer needs which are
the main input for the development of the product in the targeted quality. The importance weights
of customer demands can be detected through a market research or making use of the prioritization
technique. Determination of the priority of customer desires is also expressed as "multi-criteria
decision-making problem" aiming customer satisfaction (Halıcıoğlu, 2005). There is a need for a
powerful and easy-to-understand method that provides an opportunity to merge qualitative and
quantitative data to reach a solution to the problem during the decision-making process. For this
reason, the Analytical Hierarchy Process (AHP) will be employed to determine the data which will
be fed to QFD. AHP is a multi-criteria decision-making technique developed by Saaty in order to
evaluate the alternatives in the selected criteria (Saaty, 1990).
The purpose of employing AHP is organizing tangible or intangible factors in a systematic
way and providing the decision making process with a structured and simple solution(Awasthi &
Chauhan, 2012).
Sarathy defines the AHP as a means of hierarchical structure modeling for decision makers
that shows the relationship between goals, criteria, and alternatives in a complex problem (Sarathy,
2013). The hierarchical structure of the method has 'the objective' on top. Sub-objectives and
alternatives are placed below. Besides structuring complex problems, AHP also provides the
possibility of including objective and subjective ideas in the decision-making process. In AHP
applications, all parts of the hierarchy are related to each other, and it is very easy to see how a
change in a factor affects the other factors. This flexibility and activity of the hierarchical structure
of AHP help the decision-maker during the decision-making process. By making the decisions in
this structure; the differences in performance levels can be converted in a coherent way and a
comparison can be made among objects that appear different while various types of data can be
brought together.
Following factors played a role in the decision-making aimed to measure and increase the
quality of architectural design of AHP:
 It can help in choosing between alternatives by evaluating the objective, concrete criteria
and sub-criteria with subjective, uncountable, abstract criteria and sub-criteria organized
hierarchically.
 Consistency analysis can be performed despite a small number of participants
 Threshold points can be determined by sensitivity analysis
 It can be used in the group decision-making process in addition to the individual decisionmaking process.
 The data collection process is easy and can be completed in a short time
 It is possible to use the structure acquisition process in all stages of the design process.
 The flexible and interchangeable structure can be adapted for each process and structure.
Allows changes in criteria and hierarchy.
AHP method aims to complete the process effectively by sorting linked priorities from given
alternatives and by taking into account both the intuitive judgments of the decision maker and the
consistency of the comparison belonging to the alternatives. The correct definition of the problem
plays a significant role in leading the process to reach its purpose. Thus, there must be a detailed
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description. Correct description will provide a correct selection of criteria and sub-criteria.
Therefore, comparisons will be impeccable and advance towards accurate results (Erdoğan, 2010;
Tatman, 2011). When initiating the AHP application, the hierarchy model is set-up primarily.
While establishing the analytical hierarchy, the purpose of the problem falls into the top step. The
main criteria for the problem fall into the lower step, and the relevant sub-criteria of the main
criteria are in the lower step. Options related to the problem falls into the lowest step of the
hierarchy.

Figure 2. Analytic Hierarchy Process (AHP)

The next step after creating the hierarchy table of the decision-making problem is to
determine the relative weights of the criteria of similar importance. For determining relative
weights, Saaty's 1-9 score scale is utilized.
Table 2. The pairwise comparison weight ratios in the analytic hierarchy process.
Explanation

1
3
5
7
9
2,4,6,8

Two criteria contribute equally to the objective,
Experience and judgment strongly favor one activity over another,
An activity is very strongly favored over another; its dominance demonstrated in practice
An activity is strongly favored, and its dominance demonstrated in practice
The evidence from favoring one activity over another is of the highest possible order of affirmation
When compromise is needed

The effectiveness of this application is detected through applications in different areas and theoretical
comparisons conducted under various scales. The factor regarding the reliability of the final decision in
AHP models is the consistency of the decision maker during the binary comparisons. For this reason,
"detection of the degree of consistency" method has been developed. In the AHP method, the consistency
rate is calculated for the binary comparison matrices. If the Consistency Ratio is less than 0.10; the decisionmaker's comparisons are consistent.
Consistency Rate is calculated as follows;
𝜆
−𝑛
Consistency Index (𝐶𝐼) = 𝑚𝑎𝑥
, Consistency Ratio(𝐶𝑅) =
𝑛−1

Consistency Index(𝐶𝐼)
Random Consistency Index(RI)

As a result of the calculations, importance and relative importance levels of the user expectations,
whose consistencies have been recognized, are calculated. Thus, the data providing input regarding the user
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and importance levels of such data are determined. In the light of the data, horizontal section titled "Whats",
also known as "Voice of Costumer", is created in the house of quality matrix.

3. THE CREATION OF THE HOUSE OF QUALITY
Associating user expectations with technical requirements, QFD utilizes the House of
Quality (HoQ) matrix in order to determine the quality of the projects and to realize its goals
(Singhaputtangkul, Low, Teo, & Hwang, 2013). The QFD process usually ends after the
completion of this matrix (Hauser & Clausing, 1988).
The creation of the Quality Function Deployment matrix is divided into two parts: the
selection of the expectations and the needs that are of interest, and the evaluation of them.
Customer expectations and the technical requirements showing the organization's way of meeting
the expectations determines the choice of the expectations and needs that are of interest in QFD.
Other components of QFD constitute the evaluation of expectations and needs (Başkır, 2011).
House of quality is a complex group of matrices that creates the core structure of the QFD.
House of quality is the basic tool of QFD (Shen, Tan, & Xie, 2000). It was named as "House of
Quality" because of the appearance of the roof matrix. House of quality is a conceptual map that
provides planning of and communication between functions. People with various problems and
responsibilities can easily determine the design priorities through the information motifs under the
roof of the house (Bazaati, Bayrmı, & Emel, 2014; Shillito, 1994). House of Quality has a structure
that organizes the customer expectations and the information about technical requirements. In
time, problems can be identified by examining the drawings of this house as if browsing a map.
House of Quality is a multi-functional tool. It provides quantitative data for the engineers while it
represents the customer's voice to the administrators (Seyhan, 2005). The steps given below are
followed while building a house of quality (Fig. 3).
 Constructing the customer expectations and demands sections of the house of quality (Part
1).
 Determining the order of priority with AHP method by grouping customer expectations
with Affinity and Hierarchy diagram (Part 2).
 Determination of technical requirements (Part 3).
 Matrix solutions to determine the relationships between customer expectations and
technical requirements (Part 4).
 Calculating the degree of technical significance and the degree of normalized technical
significance, and determination of targets (Part 5).
 Determination of the relationship between technical requirements or correlation matrix
solutions (Part 6)
Competitive analysis and determination of the goals (Part 7)

417 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and
Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018, Dubai

Figure 3. Representation of HoQ

There are two important parts of the quality house matrix that will be formed in the QFD
application that starts from the customer requests. The client part will be on the horizontal axis
where the information on customers is placed and the technical part will be the vertical axis which
responds to the customer information. The customer part forming the horizontal part of the QFD
matrix is shown in Fig. 3. How it is created is described in chapter 2. The next step after creating
this section is to evaluate the customer's information as input and improve the technical part of the
matrix. The requests and demands determined in this way will be transformed through a technical
language into a technical requirement or in other words, a business endeavour.
Technical requirements are located at the top of the House of Quality, in the columns (Fig.3).
At least one technical requirement must be set to meet each customer request. The "How" can
consist of processes, people, functions, or methods. However, the full knowledge of the
organization is required. At this point, it is important to carry out a multidisciplinary teamwork.
Because the solution of problems requires different ideas and experiences.
3.1 Creation and Analysis of the Relationship Matrix
The purpose of constructing relationships in the house of quality matrix is to identify the
important technical requirements that will meet each customer need. Once the technical
characteristics to meet customer needs have been identified, the relationships between these
characteristics and customer needs are tried to be determined. The idea here is to reveal how
effective each technical characteristic is in meeting a specific customer request. In order to
determine these relationship levels, team members must come to an agreement. The extent to
which the organization meets client expectations is assessed by decision makers. Relationship
levels are expressed with certain symbols in the house of quality . These symbols and scoring
systems are shown in Table 3.
Table 3. Numbers symbolizing the relationships and their meanings.
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American
System Rating
9
3
1

Japanese
System Rating
5
3
1

Symbol
ʘ
O
⌂

It is important that the relationship forces are determined in the form of columns, and the
project team must examine each technical requirement and consider if they will work on this
technical requirement to meet the customer's needs. Thus, the team must follow the relevant
column downwards. When the relationship determinations are complete, the team should review
each row and column, taking a few minutes to review the relationship part of the matrix. There
should be no rows or columns with no relationship symbol or only weak symbol(s). The absence
of symbols or the presence of only weak symbols indicates that the customer's requirement cannot
be detected in a healthy manner, or that the technical requirement has no significant relationship
with the customer's needs. The purpose of establishing the relationship matrix in the house of
quality is to determine the important technical requirements that will meet the intended customer
expectations.
3.2 Creation and Analysis of Correlation Matrix
The relationships between items of Technical Requirements take place as a correlation
(roof) matrix by symbolic evaluation in the house of quality. The place of the correlation matrix
in the house of quality that is indicated in Part 6 in the table below (Fig 3). The purpose of the
correlation matrix is to determine whether the technical requirements are positive or negative in
relation to each other. Negative occurrences are carefully examined. Therefore, by reporting the
negative impact a technical requirement will have on others to the project team or the company, it
is ensured that the necessary precautions are taken. The relationships between technical
requirements must be examined to determine how the design can be modified in order to eliminate
or minimize the negative effects of any correlation .
The direction of development for each technical requirement contains the information
whether there is a need for preservation or improvement of the current status concerning the
technical requirement. Symbols indicating the direction of development are usually placed on top
of the technical requirements in the matrix .The relationship symbols of the correlation matrix and
the symbols of the development direction are shown in Table 4.
Table 4. The Representation of Symbols
Correlation Matrix Symbols
Relationship Status
Positive relationship
Negative relationship

Symbol
1
-1

No relationship

Development direction symbols
Development Direction
Increase
Decrease
Preserving the current status

Symbol
▲
▼
●

3.3 Technical Evaluation Regarding Competition
During the implementation process of quality function deployment, competition reviews can
be added to the house of quality, section 7. The 7th section, where the technical evaluation
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regarding competition is added to, is referred to as the planning matrix in the literature. In this
section, the number of competitors that service-related data concerning QFD team will be
compared to is determined and respective columns are created in the house of quality. For each
customer expectation, the company is rated from 1 to 5, as the performance of meeting this
particular expectation, as objectively as possible. After the assessment is conducted, improvement
rates as the result of a competition review for each customer expectation are calculated. The
improvement ratios are calculated by dividing the score of the business or firm that has the highest
rating on the line by the number assigned to the firm in which the assessment is made. Then these
improvement rates are each multiplied by the relative importance degree of customer expectations,
and the importance of each customer expectation in improvement are calculated, and then this data
is placed in another column in the competitive assessment section.
The analysis is conducted after placing all required data as input to the House of Quality.
The skeleton of the quality house has a flexible structure that depends on customer expectations,
technical requirements, and all parts except their relationships being mandatory (analysis types,
development of the matrix), data type and scope, product variety and complexity, the time and
resource limitations of the technical team that is brought together for QFD, and corporate variables.
QFD method is a matrix system that essentially provides a backbone structure. Many model
approaches that can be developed on this backbone structure can be recommended. However, these
approaches need to be shaped in accordance with the status of the QFD team.
5. CONCLUSION
Design and production processes of structures contain complex problems. Matrixes
produced with QFD and AHP method aim to provide the solution by considering this chaos pieceby-piece, gradually. Affinity diagram's ability to group concerning certain characteristics and
hierarchical diagram's feature of assessment based on the binary comparison by separating in
accordance with major and minor criteria provides the opportunity to evaluate at the design stage.
Including the demands of the users, the lead actors of the structure production process, in the
designs is a correct method. However, the consistency of such views without expertise should be
measured. QFD-AHP methods can analysis consistency.
The process of evaluation of the quality of architectural design, which is as complicated as
architectural design, is a difficult one. One of the main causes underlying this complexity is
defining what quality is, who is to measure it and by what means, and during which of the stages
of the structure acquisition process. Meaning of design quality changes in every era, period, society
and culture. In this context, the main and sub-criteria concerning quality vary in every situation,
structure, and community. It is not possible to measure or evaluate the quality of architectural
design by making a unique and universal definition of it, given that quality has been defined in
numerous ways from the first written architectural resource up to today. The need for an
assessment system that defines who and how to assess the quality for each and every project is the
essence of this research.
It is observed that the mentioned methods have the potential to be used as a decision support
system for renewal, maintenance, and demolition of the current building stock besides being able
to be developed as a means of quality control and user satisfaction evaluation by being
comparatively evaluable.
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ÖZET
Lohusalık dönemi çeşitli fizyolojik ve psikolojik sorunların ortaya çıkabileceği hassas bir
dönemdir. Bu dönemde anksiyete, anne ile çocuk sağlığını etkileyen ve dikkate alınması gereken
bir sorundur. Bu çalışma doğum servisinde yatan annelerin lohusalık dönemi anksiyete
durumlarını tespit etmek ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel
nitelikteki bu çalışmanın evrenini Tatvan Devlet Hastanesi doğum servisinde 10 Nisan–15 Mayıs
tarihleri arasında yatan 233 lohusa kadın oluşturmaktadır. Anneler araştırmayla ilgili
aydınlatıldıktan sonra gönüllülük esasına göre yüz yüze görüşme yöntemiyle anket verileri
toplanmıştır. Çalışmada toplamda 228 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplamada, araştırmacılar
tarafından hazırlanan 41 soruluk anket ve 21 soruluk Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır.
Annelerin bebeğe dair başlıca korkuları % 87,3’ü bebeğin başına bir şey gelmesi, % 86,6’sı bebek
hastalanması, % 65,4’ü bebeğe nazar değmesi, % 61,8’i emzirmede çatlak, % 51,3’ü bebeği
emzirememe, % 43,9’u doğum sonrası kanama, % 39’5’i bebek bakamama ve karıştırmadır.
Katılımcıların sosyal güvence durumu, sağlıklı ve dengeli beslenip beslenmeme durumu, yeterli
uyuyup uyumama durumu, bebeğinin başka bir bebekle karıştırılmasından korkup korkmama
durumu, bebeğine yeterince bakamamaktan korkma durumu, doğumdan sonra kanamanın
durmamasından endişelenme durumu, evdeki sorumluluklarını yerine getirmemekten endişelenme
durumu, çocuğuna nazar değmesinden korkma durumu ile anksiyete sınıflandırılması(minimum
hafif, orta ve şiddetli) arasında anlamlı bir fark vardır (P<0,05). Annelerin % 36’sında orta
anksiyete ve % 9,6’sında şiddetli anksiyete belirtileri vardır. Sonuç olarak lohusalarda orta ve
şiddetli anksiyetenin yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda doğum öncesi ve
sonrasında eğitim programları hazırlanmalı, içeriklerinin ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye
yönelik olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Anksiyete, Lohusa, Kadın, Bebek
Investigation of Anxiety Situations of Postpartum Mothers (Puerperant) in a
Hospital's Obstetric Service
ABSTRACT
The puerperium period is a sensitive period in which various physiological and
psychological problems may arise. In this period, anxiety is a problem that affects mother and
child health and should be taken into consideration. This study was conducted to determine the
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anxiety status of the puerperium of the mothers who were in the delivery service and to determine
the factors affecting them. The target population of this cross-sectional study is composed of 233
puerpera women who lie between April 10 and May 15 at the Tatvan State Hospital delivery
service. Questionnaires were collected from women on the basis of volunteerism by face to face
interview method. In the study, 228 mothers completed the questionnaire. In the data collection, a
questionnaire consisting of 41 questions prepared by the researchers and a Beck Anxiety Scale
consisting of 21 questions were used. The main fears about women's babies; 87.3% of the mothers
fear a danger to their baby, 86.6% of the mothers fear that their baby is ill, 65.4 of the mothers are
afraid of their babies be affected by the evil eye, 61.8% of the mothers are afraid of the formation
of cracks in the breast while breastfeeding their babies, 51.3% of the mothers fear that they will
not breastfeed their baby, 43.9% of the mothers are afraid of postpartum hemorrhage, 39% of
mothers are afraid that they cannot look after their baby and that their baby is confused with
another baby. There was significant difference between social security situation, healthy and
balanced nutritional status, adequate sleep state, the fear of being confused with another baby, the
state of being afraid to look at the baby enough, worry about having the bleeding after birth,
worrying about not fulfilling home responsibilities, afraid of their babies be affected by the evil
eye and anxiety classification (minimum, moderate, and severe)(P <0.05). While 36% of the
women had middle anxiety statements, 9.6% of women have severe anxiety symptoms. As a result,
it is seen that moderate and severe anxiety is high. In line with these results, pre- and post-natal
training programs should be prepared. The contents of this training should aim to protect and
develop mental health.
Keywords: Anxiety, Puerperant, Woman, Baby
1.

GİRİŞ

Lohusalık dönemi çeşitli fizyolojik ve psikolojik sorunların ortaya çıkabileceği hassas bir
dönemdir. Bu dönemde anksiyete, anne ile çocuk sağlığını etkileyen ve dikkate alınması gereken
bir sorundur. Bu çalışma doğum servisinde yatan annelerin lohusalık dönemi anksiyete
durumlarını tespit etmek ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Lohusalık doğum sonrası plasenta ve zarlarının ayrılması sonrası dönemdir. Bu dönem
doğumdan sonraki 42 günü kapsamaktadır. Bu dönemde annede meydana gelen başlıca
değişiklikler; rahim küçülmesi, lohusalık kanaması, açlık ve susuzluk hissi, idrar miktarında artış,
terleme, beslenme gereksinimde artış ve duygusal değişiklerdir. Bu dönemde anne ve bebeğin özel
bakım gereksinimi vardır. Hassas dönem olduğundan anne ve bebek hastalıklara karşı
korunmalıdır [1].
Kişilerin kendi düşüncelerinin sebep olduğu duygu korkudur. Düşüncede tehlike
olduğundan kişilere korku olarak yansımaktadır. Korku duyan bir kişi kendisini rahatsız eden
korku hissinden kaçarak rahatlamaya çalışabilmektedir. Fakat bu kaçınma davranışı tehlike
düşüncesine ortadan kaldırmamaktadır [2].
2.

GEREÇ ve YÖNTEM

2.1. Çalışmanın Kapsamı ve Niteliği
Kesitsel nitelikteki bu çalışmanın kapsamı Tatvan Devlet Hastanesi doğum servisinde yatan
lohusalar oluşturmaktadır. Çalışmanın anket verileri 15 NİSAN -15 MAYIS tarihleri arasında
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toplanmıştır. Çalışmada örneklem kullanılmamıştır. Çalışmanın etik oluru; Bitlis Eren Üniversitesi
etik kurulundan alınmıştır.
Çalışmanın anket verileri 10 Nisan – 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu
tarihler arasında toplamda 233 kadından 228 kişiye ulaşılmıştır.
2.2.Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Doğum servisinde yatan lohusalar konuyla ilgili bilgilendirildikten sonra gönüllülük esasına
göre anket verileri yüzyüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmada 228 kişiye ulaşılmıştır.
Veri anketi konunun amacına uygun 41 soru ve 21 soruluk BECK Ankisyete Ölçeği uygulanmıştır
[3]. Beck Anksiyete ölçeğinin her bir sorusu 4’lü likert şeklinde 0,1,2,3 şeklinde puanlanmaktadır.
İstatiksel değerlendirmede Ki-kare testi kullanılmıştır. P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
3. BULGULAR
Katılımcıların meslek durumlarına bakıldığında %94,7’si ev hanımı ve %5.3’ü kamu
çalışanıdır. Öğrenim olarak %22,8 okuryazar değil, %11’i okuryazar ve %33,8 ilkokul,%23,2 lise
%9,2 üniversite mezunudur. Aile tiplerine bakıldığında % 50,4’ü geniş aile ve % 49,6’sı çekirdek
ailedir. Sosyal güvenceleri ise %56,6 SSK,%17,1 Bağkur, %18,4 diğer, %7,9 emekli sandığıdır.
Tablo 1. Katılımcıların Lohusalık Dönemindeki Bazı Korku Endişeleri
Sayı
202
90
90
117
141
100
68
60
149
199

Bebek hastalanması
Bebek karıştırma
Bebek bakamama
Bebek emzirmeme
Emzirmede çatlak
Doğumda kanama
Evdeki sorumluluk
İlk doğum
Bebek nazar değmesi
Bebeğe bir şey olması

Yüzde
86.6
39.5
39.5
51.3
61.8
43.9
29.8
26.3
65.4
87.3

Annelerin bebeğe için korkularının başlıcalarını; % 87,3’ü bebeğin başına bir şey
gelmesi, % 86,6’sı bebek hastalanması, % 65,4’ü bebeğe nazar değmesi, % 61,8’i emzirmede
göğüste çatlak oluşması, % 51,3’ü bebeği emzirememe, % 43,9’u doğum sonrası kanama, %
39,5’i bebek bakamama ve karıştırma oluşturmaktadır.
Tablo 2. Lohusalık Dönemi Kadınların Anksiyete Durumlarının Sınıflandırılması
Mini ve hafif anksiyete
Orta anksiyete
Şiddetli anksiyete
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Katılımcıların %54,4 mini ve hafif anksiyete, %36,0 orta anksiyete, % 9,6 şiddetli anksiyete
yaşamaktadır.
Tablo 3. Katılımcılara Ait Bazı Durumlar İle Anksiyete Ölçeği Sınıflandırması Karşılaştırılması
Minimum

Orta

Şiddetli

/

Beslenme Durumu

Evet
Hayır

Yeterli uyuma

Evet
Hayır

Bebek karışması korkusu

Evet
Hayır

Doğum sonrası kanama

Evet
Hayır

Evdeki
sorumlulukları
ndan korkma
Bebeğe nazar değmesi

Evet
Hayır
Evet
Hayır

Bebeğe bir şey olması

Evet
Hayır

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Hafif
102
56.7
22
45.8%
66
64.1
58
46.4
39
43.3
85
61.6
45
45.0
79
61.7
29
42.6
95
59.4
72
48.3
52
65.8
104
52.3
20
69.0

65
36.1
17
35.45
32
31.1
50
40.0
37
41.1
45
32.6
42
42.0
40
31.3
28
41.2
54
33.8
60
40.3
22
27.8
75
37.7
7
24.1

13
7.2
9
18.8
5
4.9
17
13.6
14
15.6
8
5.8
13
13.0
9
7.0
11
16.2
11
6.9
17
11.4
5
6.3
20
10.1
2
6.9

Araştırmaya katılanların sağlıklı ve dengeli beslendiğini düşünme, yeterli uyuma durumu,
bebeğinin başka bir bebekle karışması korkusu, doğumdan sonra kanamanın durmamasından
endişelenme durumu, evdeki sorumluluklarını yerine getirmeme korkusu, çocuğuna nazar
değmesinden korkma, bebe bir şey olması korkusu ile anksiyete sınıflandırılması(minimum / hafif,
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orta ve şiddetli) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (P<0,05). Annelerin % 36’sında
orta anksiyete ve % 9,6’sında şiddetli anksiyete belirtileri vardır.
4. SONUÇ
Lohusalarda orta ve şiddetli anksiyetenin yüksek olduğu görülmektedir. Annenin bazı korku
ve endişeleri anksiyete durumunu etkilemiştir. Anksiyeteyi kontrol etme açısından annelerin bu
korku ve endişelerini giderecek faaliyetler planlanmalıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda doğum
öncesi ve sonrasında eğitim programları hazırlanmalıdır. Eğitimin içerikleri ruh sağlığını koruma
ve geliştirmeye yönelik olmalıdır.
TEŞEKKÜR
Çalışmanın verilerin toplanmasında emek ve gayretlerinden dolayı Necibe Aktaş ve Volkan
Boz’a teşekkür ederiz.
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ABSTRACT
This study, determination of Tomato yield have been done using irrigation water salinity, soil exract
salinity and leaching friaction by applying Mamdani-Fuzzy Inference Systems (Mamdani-FIS). Irrigation
water salinity, soıl salinity and were chosen as input vectors while the relative yield of tomato was chosen
as a output vector. Rules for the determination of the tomato yield were selected to FAO 29. After
determining of the rules input values were given randomly into the Mamdani-FIS model and FIS model
produced results, The different defuzzification methot was used as center of area (COA)centroit, bisector,
mean of maxima (MOM), Smallest of maximum (SOM). It is shown that FIS results are the same with FAO
29 results. It can be said that Mamdani-FIS can be used for determination of the tomato yield. The best
estimation defuzzification methot was found centroit. Performance analysis was determination as r2(0.97),
rmse(8.59, mbe(--1.21),mae(6.51) for centroid, r2(0.97), rmse (8.77), mbe(-1.16), mae(6.69) for bisector,
r2(0.95), rmse(8.38), mbe(-1.15),mae(6.75) for (MOM), r2(0.96), rmse(10.92), mbe(7.81),mae(8.04) for
(SOM).
Key words: tomato, mamdani, fuzzy logic, salinity
1. INTRODUCTION
Salinity is one of the most serious factors limiting agricultural production today. In arid and semiarid soils, plants are subjected to different stresses during their life cycle. Depending on the type of plant
and its stress, these stresses can poison the plants in different ways.
Salinity is one of the most serious factors limiting agricultural production today. In arid and semiarid soils, plants are subjected to different stresses during their life cycle. Depending on the type of plant
and its stress, these stresses can poison the plants in different ways.
One of the most important aims of agriculture is to provide people with food and fiber needs. These
needs are increasing in parallel with population growth. In the next 30-40 years, approximately 40-50%
increase in agricultural production is needed to sustain today's food input levels [1]. Irrigated agriculture,
which is less dependent on adverse effects of climate and allows higher yields to be achieved, has a great
proposition in meeting and stabilizing these needs. In the last 25 years, at least 50% of the increase in
agricultural production has been provided by irrigated areas, in other words by irrigated agriculture. Despite
irrigated agriculture at 18% of the total arable land, it accounts for approximately 36% of world food and
fiber production from these areas, and until 2040 approximately 50% of total world production is expected
to be covered by irrigated agriculture [2].
Tomato is an annual vegetable that is fresh, cooked or consumed after it is processed. Tomato plant
is produced in a very large area. More than 30% of world production is produced in countries in the
Mediterranean region, 20% is produced in America California [3]. These areas are also the areas where the
highest yield of tomato is obtained.
Water is the basic necessity in plant production. Effective plant production and high yield should
ensure the best use of the available water. For this, under different development conditions, it is necessary
to properly understand the influence of the water on plant growth. When water resources are limited, the
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amount of plant selection and irrigated area should be determined by taking into account the plant water
requirement and the yield to be taken with the existing water source during the growing season [4].
In order to do such planning, it is necessary for plants to be aware of the reactions they have under
the conditions of different water constraints. Water and salinity stress can cause yield declines in plants as
well as the quality of the crop. In order to obtain quality crops, if the plants are produced under water and
salt stress, product qualities should be evaluated.
In the field of irrigation in recent years, artificial neural networks (YSA), Mamdani and Sugeno fuzzy
logic approaches have started to be used in irrigation fields. There is no fuzzy logic specimen in the
literature on the effect of soil and irrigation salinity on the relative yields of plants. Mamdani's fuzzy logic
approach was used in the study. With this approach, the irrigation water salinity ECw, soil salinity EC and
other wash rates were modeled by determining the proportional yield of the tomato plant. With this model
derived yield values, the yield of tomato plants can be estimated under water and salt stress.
2.
MATERIAL AND METHOD
Fuzzy logic (BM) is a system widely used for identifying and controlling systems and models. This
approach was first described by A. Zadeh in a paper published in 1965. In his work [4] stated that a large
part of the human brain is blurred. Previous research has shown that the results obtained with fuzzy logic
control
are
better
than
those
obtained
with
classical
methods
[5].
Certain clusters, known as classical clusters, assign a value of 1 or 0 to each element of the universal clusters
to which they belong. If an object has a value of 1, it is a member of the parent, and if it has a value of 0, it
is not a member of the parent. If 1 is assigned to items with the greatest importance, the others change from
0 to 1. The change from 0 to 1 in this way is called the membership level for each item, and the variation
within
this
subset
is
called
the
membership
function
[6].
The basic structure of the fuzzy inference system consists of three parts: the "rule base" which contains the
choice of fuzzy rules, the "database" which contains the information of the membership functions used in
the fuzzy rules and the "judicial mechanism" which determines the outputs according to the conditions
given in the rules. In the literature, Mamdani and Sugeno bet most of the fuzzy inference systems. Mamdani
and Sugeno are the most fuzzy inference methods in the literature.

Figure 1. General structure of a fuzzy set-based system

Fuzzy logic consists of a fuzzy controller. Figure 1 shows a simple fuzzy controller. The
fuzzy controller is responsible for input, data base, fuzzy inference, rule base, defuzzification and
output operations [5].
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Input / Database: Includes input variables to which the event being examined is exposed and
all information about them. This is also given as a database or brief introduction
Fuzzification: This is the section where the process of converting the control input
information received from the system into symbolic values which are linguistic qualifiers
Fuzzy Rule Base: Logical linking the entries in the database to the output variables, ifcontains the entire set of rules that can be typed. In writing these rules, only all range links between
input data and output are considered. Thus, each rule logically links a piece of input space to the
output space. All of these contexts constitute the rule base.
Fuzzy Inference: A mechanism that includes a collection of operations that ensure that the
system acts as an output by collecting all of the piece relationships that are established between
the input and output fuzzy clusters in the fuzzy rule based
Defuzzification: The unit in which the fuzzy inference engine is transformed to fuzzy set
outputs with scale change.
Output: Indicates the sum of the output values obtained as the result of the interaction with
the information and fuzzy rule bases through fuzzy inference
In the concept of fuzzy sets, a set bounded by a certain frame may belong to a cluster with
various membership scores of the elements in it. Many of the formulations and techniques are used
when these membership grades are determined. These may be linear and nonlinear functions, or
they may be in shapes known as triangles and bell curves [5].
The work was done using Matlab R2011a fuzzy logic toolbox. Irrigation water salinity given
in FAO 29 and yield potential for selected crops affected by soil salinity and tomato plant from
crop tolerance table were selected. FAO 29 was obtained at different wash rates as a result of plant
root zone soil salinity multiplied by different coefficients of irrigation water salinity. The leaching
requirements were 5, 10, 15, 20, 40 and 80%, respectively. [7] examined the potency of salinity
for tomatoes and some other plants. They stated that for irrigation water salinity of tomato was
25% when salinity was 3.4 dS / m, 50% efficiency decrease when it was 5.0 dS / m and no product
was taken at 8.4 dS / m.
The electrical conductivity of the irrigation water and the soil saturation solution corresponding to
the
proportional
yields
for
the
tomato
plant
are
given
in
Table
1
[3].
For the tomato plant, the values given in the literature were transformed into linguistic expressions and
blurred. After the rules were formed, the results were obtained according to four different defuzzification
methods.
Table 1. Electrical conductivity values of irrigation water (ECw) and soil salinity(ECe) corresponding to
yield potential for tomato plant
Electrical
Yield potential (%)
conductivity (dS/m)
100
90
75
50
0
Water salinity (ECw)
1.7
2.3
3.4
5.0
8.4
Soil salinity (ECe)
2.5
3.5
5.0
7.6
13
The study used multi-criterion performance evaluation by considering determination coefficient (R2),
root mean square error (RMSE), mean bias erorr (MBE) and mean absolute error (MAE).
m
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Where, n is the number of tested data, Oi is the data obtained from the fuzzy logic defuzzification
method, and yi is the data obtained from the real data.

y , O , is the average of yi and Oi values.

3. RESULTS AND CONCLUSIONS
In this study, fuzzy logic Mamdani method is used. In order to determine the yield potential
of tomato plant, efficiency was selected as the input parameters ECe, ECw and LF output
parameter yield potential. The architecture of the system is given in Fig. 2. Expressions used in
converting input and output parameters to linguistic expressions are given in Table 3.

Figure 2. Generated fuzzy logic architecture
Table 2. Linguistic expressions used for fuzzification
ECe

ECw

LF

Yield

VG

Very Good

VG

Very Good

VLL

Very Low leaching

VB

Very Bad

G

Good

G

Good

LL

Low Leaching

B

Bad
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M

Moderate

M

Moderate

ML

Moderate Leaching

M

Moderate

B

Bad

B

Bad

EL

Excessively Leaching

G

Good

VB

Very Bad

VB

Very Bad

VG

Very Good

The linguistic expressions and membership functions used in soil salinity(Ece) are given in Fig 3.
Membership functions were determined as very good (0-3.5), good (2.5-5), moderate (3.5-7.6), bad (5-8)
and very bad (7.6-27).

Figure 3. ECe membership functions
Determination of membership functions Linguistic expressions and membership functions used in
irrigation water salinization (ECw) Membership functions determined as very good (0-2.3), good (1.73.4), moderate (2.3-5), bad (3.4-7) and very bad (5-8.4) have been given in Fig 4.

Figure 4. ECw membership functions
The linguistic expressions and membership functions used in the leaching fraction. The membership
functions determined as very low leaching (0-10), low leaching (5-15), moderately leaching (10-20) and
excessively leaching (15-80) are given in Fig 5.
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Figure 5. LF membership functions
The linguistic expressions and membership functions used in the yield responses are defined as
membership functions with very bad (0-50), bad (25-75), moderate (50-80), good (75-90) and very good
(85-100).

Figure 6. Yield potential membership functions
The rules used to determine the proportional yield of tomato plants are given in the following 47
rules, taking into account the leaching fraction and according to irrigation water and soil salinity.
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The final stage of fuzzy modeling is the defuzzification. This study is needed because the method
of Mamdani deduction is used. Defuzzification is the process of converting fuzzy information into definite
results. There are a number of defuzzification methods that are used to obtain results by using the
information given in the fuzzy set. The most common among them are the largest membership principle,
centroid method, average greatest membership, weighted average method, the smallest of the greatest and
the greatest of the greatest.
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Figure 7. Estimated comparison of tomato yield potential values with different fuzzy logic defuzzification
methods
Table 3. Statistical comparison of tomato yield potential according to different defuzzification methods
R2
MBE
MAE
RMSE
Defuzzification methods
0,97
-1,21
6,51
8,59
Centroid
0,97
-1,16
6,69
8,77
Bisector
0,95
-1,15
6,75
8,38
the mean of maxima (mom)
0,96
7,81
8,04
10,92
Smallest of maximum
As a result of the analysis, r2 of data, standard error of prediction error (RMSE), average absolute
error (MAE) and slope error average (MBE) values were calculated (Table 3). The comparison of the
predicted data with the actual values is the best result of the sensitivity analysis as well as the centroid
method as seen from the figure and table. It has been shown that a high proportion of the relative yield
values can be predicted when the inventive logic method is used to grow tomato plants under stress
conditions. The best estimation defuzzification method was found centroid.
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ÖZET
Artan nüfus ile birlikte tarım ürünlerine olan talepteki artış üretim planlamasının daha bilinçli şekilde
yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle yetiştirilecek bitkilerin doğru seçilmesi ve seçilen bitkilerin doğru
zamanda ve en uygun yöntemler kullanılarak üretilmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, iklim koşulları
ve sıcaklık bitki gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir ve büyüme gün derece (BGD) yöntemi bitki
gelişimini ölçmek için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Merzifon’da/Türkiye yetiştirilen buğday, arpa,
mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, soğan, elma, kiraz, armut ve şeftali gibi bazı bitkilerin BGD değerlerinin
uzun yıllık ortalama sıcaklık verileri (1975-2016) kullanılarak hesaplanması amaçlanmıştır. Elde edilen
bulgular, üreticilerin daha iyi yönetim kararları almasında yardımcı olacak faydalı bilgiler sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Büyüme Gün Derece, Sıcaklık, Merzifon, Bitki

Determination of growing degree days for various plants: case of the
Merzifon district in Turkey
ABSTRACT
Together with the growing population, the increased demand for agricultural products requires more
conscious planning of production. Therefore, it is necessary to identify the plants most suitable for breeding,
and plant them at the correct time using the most appropriate methods. Further, climatic conditions and
temperature affect plant development significantly, and growing degree days (GDD) can be used to measure
their development. The aim of this study was to calculate the GDD for cultivated plants, including wheat,
barley, maize, sunflowers, sugar beets, onions, apples, cherries, pears, and peaches for Merzifon, Turkey
using long term mean temperature data (1975-2016). These findings will provide useful information that
will help growers make better management decisions.
Keywords: Growing Degree Days, Temperature, Merzifon, Plant

1 GİRİŞ
Dünya nüfus artışının hızlı bir gelişme göstermesi ve buna bağlı olarak tarım ürünlerine olan talepteki
artış, yeni alternatif ürünlerin seçilmesine ve üretimde planlamanın daha bilinçli yapılması gerekliliğini ön
plana çıkarmaktadır. Daha etkin ve bilinçli üretim planlaması yetiştirilecek ürünlerin doğru seçilmesi ve,
seçilen ürünlerin doğru zamanlarda ve doğru teknikler kullanılarak üretilmesiyle mümkün olabilecektir.

437 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and
Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018, Dubai

Bitkisel üretimin yapılacağı bölge için çeşit seçimi büyük ölçüde iklimsel koşullar tarafından
belirlenmektedir. İklim koşulları arasında en etkili olan faktör ise sıcaklıktır. Bölgenin en yüksek ve en
düşük sıcaklık değerlerinin incelenip değerlendirilmesiyle, o ekolojide hangi tür ya da çeşitlerin daha
başarılı olarak yetiştirilebileceği konusunda karar verilebilecektir [1].
Büyüme derece gün (BDG), en yüksek ve en düşük değerleri ile sınırlandırılmış sıcaklıklara sahip
olan günlerdeki fazla sıcaklıkların entegrasyonu olarak ifade edilebilir [2]. BDG yönteminin ilk kez
kullanımı yeşil sebzelerde olup 1950’li yıllara dayanmaktadır. Araştırmacılar [3,4,5] yeşil sebzelerdeki
fenolojik olayların tahmin edilmesinde oldukça doğru sonuçlar veren BDG yöntemini sıklıkla
kullanmışlardır. Daha sonra yapılan çalışmalarda bu yöntemin tarla ürünlerinin birçoğu için de geçerli
olduğu tespit edilmiştir [6,7,8].
Bir ürünün yetiştirileceği bölgedeki BDG değeri bilinirse, ekim-dikim, çiçeklenme ve hasat zamanı
önceden tahmin edilebilir. Bu çalışmada Merzifon’da/Türkiye yetiştirilen buğday, arpa, mısır, ayçiçeği,
şeker pancarı, soğan, elma, kiraz, armut ve şeftali gibi bazı bitkilerin BGD değerleri hesaplanarak,
üreticilere yol göstermesi amaçlanmıştır.
2 MATERYAL VE YÖNTEM

2.1 Materyal
Araştırma sahası olarak seçilen Amasya ilinin Merzifon ilçesi Karadeniz Bölgesi Orta Karadeniz
Bölümünde olup 40°52’ Kuzey enlemi ile 35°26’ Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Denizden
yüksekliği il merkezine göre fazla olması nedeniyle Merzifon ilçesinde iklim daha sert bir yapıya sahiptir.
Merzifon ilçesine ait bazı iklim değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Merzifon ilçesinin bazı iklim değerleri (1975-2006)
Ortalama sıcaklık, °C
En yüksek sıcaklık, °C
En düşük sıcaklık, °C
Sıcaklığın 30 °C aştığı günler
Sıcaklığın 0 °C altına düştüğü günler
Ortalama açık gün sayısı
Ortalama bulutlu gün sayısı
Ortalama yağış miktarı, mm
Ortalama kar yağışlı gün sayısı
Ortalama donlu gün sayısı

11.70
41.90
-21.50
22.00
74.90
76.70
198.20
378.80
14.60
2.40

Merzifon ilçesi
topraklarının
%58.00’i tarıma elverişli durumdadır. 54.66 ha olan ilçe tarım arazisinin kullanım amaçlarına göre dağılımı
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Merzifon ilçesi tarım alanlarının kullanış amaçlarına göre dağılımı
Toplam tarım arazisi, ha
Tarla alanı, ha
Sebzelikler, ha
Meyvelikler, ha
Bağlar, ha

54.66
53.99
0.37
0.25
0.05

Tablo 2’den de görüldüğü gibi, ilçe tarım arazisinin yaklaşık %98.80’i tarla alanı olarak kullanılmakta
olup, %1.20 gibi oldukça düşük bir kısmını ise sebzelikler, meyvelikler ve bağlık alanlar oluşturmaktadır.
Tarla alanı olarak kullanılan tarım arazisinin yaklaşık %72.20’sinde başta buğday olmak üzere tahıl ürünleri
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üretimi yapılmaktadır. Bu çalışmada bitki olarak buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, soğan, elma,
armut, kiraz ve şeftali seçilmiştir.
2.2 Yöntem
Serin iklim tahıllarından buğday ve arpa, sıcaklık iklim tahıllarından mısır, ayçiçeği, şeker pancarı ve
soğan, yumuşak çekirdekli meyve türlerinden elma ve armut, sert çekirdekli meyve türlerinde kiraz ve
şeftali için uzun yıllık sıcaklık veriler kullanılarak BDG değerleri hesaplanmıştır (Eşitlik 1).

 T -T
BDG =  max min
2




 -Teşik 



(1)

Eşitlikte; Tmax günlük en yüksek sıcaklık, Tmin günlük en düşük sıcaklık ve Teşik bitki için eşik(baz)
sıcaklık
3 BULGULAR VE TARTIŞMA
Bitkilerin ekimden hasada kadarki fenolojik dönemde belirli bir sıcaklık toplamına ihtiyaçları vardır
ve bu sıcaklık toplamı, bitkinin tür ve çeşidine göre değişmektedir.
Buğday ve arpa için fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tabloda da görüldüğü üzere, Merzifon’da yetiştirilen buğday ve arpa için ekimden hasata kadar 5 °C eşik
sıcaklıkta toplam gereksinin duyulan BDG sırasıyla 1470.45 ve 1198.15 olarak bulunmuştur.
Tablo 3. Buğday ve arpa için bazı fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri
Buğday
Arpa
Derece gün
Derece gün
Tarih
Tarih
değerleri
değerleri
Ekim
1-30 Kasım
0.00
1-30 Aralık
0.00
Çimlenme
1-31 Aralık
0.55
1-31 Ocak
0.00
Kardeşlenme
1-30 Nisan
196.85
1-30 Nisan
196.30
Sapakalkma
1-30 Mayıs
59.95
1-15 Mayıs
330.90
Başaklanma
1-10 Haziran
648.75
15-31 Mayıs
529.45
Çiçeklenme
10-20 Haziran
800.00
1-15 Haziran
727.95
Olgunlaşma
20-30 Haziran
960.90
15-30 Haziran
957.35
Hasat
1-30 Temmuz
1470.45
1-15 Temmuz
1198.15
Ayçiçeği için fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre
Merzifon’da yetiştirilen ayçiçeği için ekimden hasata kadar toplam gereksinin duyulan BDG sırasıyla
1281.30 olarak hesaplanmıştır.
Fenolojik
dönemler

Tablo 4. Ayçiçeği için bazı fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri
Fenolojik
dönemler
Ekim
Çıkış
Tabla oluşumu
Tam çiçeklenme
Hasat

Tarih
15-30 Nisan
1-30 Mayıs
1-30 Haziran
1-30 Temmuz
1-30 Eylül

Derece gün
değerleri
0.00
230.10
554.10
970.65
1281.30

Mısır (dane) için
fenolojik dönemlerdeki
büyüme derece gün
değerleri Tablo 5’te
verilmiştir. Merzifon’da yetiştirilen mısır (dane) için 10 °C baz sıcaklıkta ekim 0.00, çıkış 30.95, 5-6 yaprak
çıkışı 144.50, tepe püskülü çıkışı 310.30, koçan püskülü çıkışı 510.40, döllenme 694.80, olgunlaşma 850.20
ve hasat için gereksinin duyulan BDG sırasıyla 868.05 olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 5. Mısır (dane) için bazı fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri
Fenolojik
dönemler
Ekim
Çıkış
5-6 yaprak çıkışı
Tepe püskül çıkışı
Koçan püskül çıkışı
Döllenme
Olgunlaşma
Hasat

Tarih
1-15 Nisan
15-30 Nisan
15-31 Mayıs
1-15 Temmuz
15-31 Temmuz
1-15 Ağustos
1-15 Eylül
20 Ekim-20 Kasım

Derece gün
değerleri
0.00
30.95
144.50
310.30
510.40
694.80
850.20
868.05

Soğan için bazı
fenolojik
dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri Tablo 6’te verilmiştir. Buna göre Merzifon’da yetiştirilen soğan
bitkisi 7 °C eşik sıcaklıkta hasat için 899.50 derece güne ihtiyaç duymaktadır.
Tablo 6. Soğan için bazı fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri
Fenolojik
dönemler
Ekim
Çıkış
2-3 yaprak çıkışı
3-5 yaprak çıkışı
Hasat

Tarih
15 Şubat-15 Mart
15-30 Nisan
1-15 Mayıs
1-30 Haziran
1-30 Eylül

Derece gün
değerleri
0.00
79.00
183.60
558.80
899.50

Şekerpancarı için bazı fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri Tablo 7’te verilmiştir.
Buna göre Merzifon’da yetiştirilen şekerpancarı 7 °C eşik sıcaklıkta hasat için 876.30 derece güne ihtiyaç
duymaktadır.
Tablo 7. Şekerpancarı için bazı fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri
Fenolojik
dönemler
Ekim
Çıkış
5-6 yaprak çıkışı
8-10 yaprak çıkışı
Hasat

Tarih
15 Mart-1 Nisan
1-15 Nisan
15 Nisan-15 Mayıs
15 Mayıs -15 Haziran
15 Eylül-15 Ekim

Derece gün
değerleri
0.00
62.70
246.20
579.30
876.50

Elma-armut ve kiraz-şeftali için bazı fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün değerleri Tablo 8’te
verilmiştir. Buna göre Merzifon’da yetiştirilen yumuşak çekirdekli meyvelerden elma ve armut 7 °C eşik
sıcaklıkta çiçeklenme için 333.05, yaprak-meyve-sürgün gelişmesi için 516.60, meyvelerin olgunlaşmasıhasat için 857.25 derece güne ihtiyaç duyarken, sert çekirdekli meyvelerden kiraz ve şeftali 5 °C eşik
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sıcaklıkta çiçeklenme için 196.30, yaprak-meyve-sürgün gelişmesi için 519.40, meyvelerin olgunlaşmasıhasat için 1028.95 derece güne ihtiyaç duymaktadır.
Tablo 8. Yumuşak ve sert çekirdekli bazı meyveler için fenolojik dönemlerdeki büyüme derece gün
değerleri
Fenolojik
dönemler
Çiçeklenme
Yaprak-meyve-sürgün gelişimi
Meyvelerin olgunlaşmasıhasat

Elma-Armut
Derece gün
Tarih
değerleri
15 Nisan-15 Mayıs
333.05
15 Mayıs-15 Haziran
516.60
1-30 Eylül
857.25

Kiraz-Şeftali
Derece gün
Tarih
değerleri
1-30 Nisan
196.30
1-31 Mayıs
519.40
1-31 Temmuz
1028.95

4. SONUÇ
Bu çalışma Merzifon ilçesinde yetiştirilen ürünler için toplam sıcaklık gereksinimlerinin aynı
olmadığını açıkça göstermiştir. Bu nedenle yetiştiricilik yapılacak bölge için toplam sıcaklık değerlerini
kullanarak hem doğru çeşit hem de doğru ekim-dikim zamanlarını önermek daha uygun olacaktır. Ayrıca
bitkilerin fizyolojik dönemlerine göre derece günün belirlenmesi bir erken uyarı sistemi geliştirilerek
ilaçlama zamanının belirlenmesine olanak sağlayacaktır. Böylece zamanında ve doğru uygulanacak
yöntemlerle doğal denge ve çevre sağlığı büyük oranda korunmuş olacaktır.
Üreticiler derece gün modellerini kullanarak ne zaman ve ne kadar ürünün piyasaya çıkarılabileceğini
tahmin edebileceklerdir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da ürünlerin yetiştirilmesinde bu modellerin
kullanımı çeşit seçimi ve ekim-dikim zamanlarının belirlenmesi açısından yararlı olacaktır.
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Özet: Bu çalışmada farklı maya ürünlerinin Salmonella enterica serovar Typhimurium ile
enfekte edilen broyler civcivlerde performans ve sekum mikroflorası üzerine etkileri
araştırılmıştır. Toplam 240 adet 1 günlük yaşta erkek broyler civcivler (Ross 308) 5 farklı deneme
grubuna ayrılmıştır. Her bir deneme grubu 12 adet civciv içeren 4 alt gruba ayrılmıştır. Birinci
gruptaki civcivlerin (Kontrol grubu) yemlerine herhangi bir maya ürünü ilave edilmemiş mısırsoya temelli rasyonla beslenmişlerdir. 2. Grup: rasyonlarına %1.15; 3. Grup: rasyonuna % 0.565
düzeylerinde otolize edilmiş tam maya hücresi (Intewal) ilavesi yapılmıştır. 4.Grup rasyonuna
%0.565 düzeyinde MOS ve β-glukan bağları enzimatik reaksiyonla koparılmış otolize maya
hücresi (Intecell); 5. Grup rasyonuna ise %0.2 düzeyinde saf MOS+ β -glukan ilavesi yapılmıştır.
Böylece kontrol dışındaki tüm deneme gruplarının rasyonları %0.1 düzeyinde β- glukan olacak
şekilde ayarlanmıştır. Civcivler 7 günlük yaşta oral gavaj yoluyla 1 ml 3x108 cfu/ml Salmonella
enterica serovar Typhimurium ile enfekte edilmişlerdir. Ondört günlük yaşta (enfeksiyonun 7.
gününde) her deneme grubundan 2 adet civcivden sekum içeriği aseptik şartlar ile alınarak DNA
izolasyonu sonrasında real time PCR analizi ile Salmonella spp miktarları karşılaştırılmıştır. Aynı
dönemde gruplar arasında performans parametreleri (canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden
yararlanma oranı) belirlenmiş ve gruplar arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Real-time
PCR analizleri sonucunda Salmonella spp. miktarları açısından gruplar arasında farklılıklar
gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: broiler, cecal microflora, yeast, Salmonella
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Giriş:
Dünya çapındaki yıllık popülasyonu 40 milyarı geçen evcil kanatlılar model ve sistem olarak
benzersiz bir konuma sahiptir (Muir vd, 2008). Kanatlılar, insan biyolojik araştırmalarında yaygın
olarak kullanılan model organizma olmalarının yanı sıra tüm dünyada ekonomik olarak çok değerli
olan protein endüstrisinde de önemlidir (Oakley vd. 2014). Memelilerde yararlı bakterilerin
kolonizasyonu doğum sırasında vajinal mukus ve emzirme ile olmaktadır. Kanatlıda ise
kolonizasyon diğer yumurtacı tavuklar ve kuluçka materyalleriyle temasla gerçekleşmektedir.
Modern kanatlı üretim şekli civciv ve yumurtacı tavuklar arasında teması engellemekte ve
kolonizasyon sadece kuluçka makinasının içindeki bakteri ve çiftlik çevresinden şekillenmektedir.
(de Oliviera vd. 2014).
Kanatlılarda, kuluçkadan çıkan civcivlerin sindirim kanalının steril olduğu, çıkımı takiben
maternal, çevresel ve yem kaynaklı çok sayıda mikroorganizmanın sindirim kanalına yerleştiği
düşünülmektedir (Donoghue vd., 2006). Yumurtadan yeni çıkan civcivler öncelikle yumurta
kabuğu yüzeyinde kolonize olmuş olan mikroorganizmalar ile karşılaşmaktadır (Rinttila ve
Apajalahti, 2013). Çıkımı takip eden ilk saatler mikroorganizma kolonizasyonu için kritik bir
öneme sahiptir. Bağırsaklara hızla yerleşen bu mikroorganizmaların, kanatlının tüm yaşamı
boyunca, immun sistemin gelişimi ve bağırsak mikroflora komposizyonu ile yakından ilişkili
olduğu düşünülmektedir (Rinttila ve Apajalahti, 2013). Çıkım ile birlikte sindirim sisteminde
kolonize olan mikroorganizmalar, konak ile biyolojik bir bağ kurarak, besin maddelerinin
değerlendirilmesine ve enerjinin kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Kanatlılarda bakteriyel
aktivitenin gözlendiği asıl bölüm kursak ve sekum olup, bunları ince bağırsak bölümleri takip
etmektedir. Kursaktan terminal ileuma kadar olan bölümde gram pozitif ve fakültatif anaerob
bakteriler yoğunlukta iken, sekumda anaerob bakteriler yoğunluktadır (Gabriel vd. 2006).
Kanatlı endüstrisindeki modern uygulamalarla çoğaltılan kuluçkadan yeni çıkan civcivlerde
bağırsak yoluna istenilen bakterilerin kolonizasyonu için gerekli maternal, çevresel ve yem
kaynaklı temas, doğal kuluçka yöntemleri ile yumurtadan çıkan civcivler ile karşılaştırıldıklarında
daha geç olmaktadır. Bu gecikme sindirim kanalında patojenik bakterilerin kolonizasyonunu
kolaylaştırabilmektedir. Doğal koşullarda başlangıçta floraya yerleşen bakteriler, kanatlıların
sindirim kanalında hayat boyu kalmaktadır. Bu nedenle yaşam döngüsünün başlangıcında sindirim
sistemine yararlı bakterilerin kolonizasyonu patojenik bakterilerin buraya yerleşerek çoğalması
tehlikesine karşı doğal bir bariyer oluşturmaktadır (Hashemzadeh vd. 2010). İlk kolonizasyon
sadece patojenik bakterilerin rekabetçi dışlama ile kolonize olmasını önlemede değil, ayrıca
immün sistemin olgunlaşma ve gelişmesinin stimüle edilmesinde de önemlidir. Hızlı büyüme
oranına sahip olan, özellikle yenidoğan hayvanlarda, büyüme ve gelişme için gerekli tüm
besinlerin sağlanabilmesinde sindirim sisteminin sağlıklı ve doğru çalışması önemlidir. (de
Oliviera vd. 2014).
Bakteriyel enfeksiyonlar, kanatlıların özellikle Salmonella ve Campylobacter gibi gıda kaynaklı
zoonozların da kaynağı olması nedeniyle hayvan ve insan sağlığı açısından önemlidir (Wigley,
2013). Sağlıkla ilgili uyarımlar kanatlıların performansında da azalmalara neden olduğu için
broyler üretim maliyetlerini direkt olarak etkilemektedir. Clostridium spp., Escherichia coli, ve
Salmonella spp. ticari kanatlı üretiminde en sık karşılaşılan bakteriyel patojenlerdir. (Batorek vd.
2012) Bu çalışmada da farklı maya ürünlerinin Salmonella enterica serovar Typhimurium ile
enfekte edilen broyler civcivlerde performans ve sekum mikroflorası üzerine etkileri
araştırılmıştır.
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Materyal Metod:
Deneme Hayvanları: Çalışmada toplam 240 adet 1 günlük yaşta erkek broyler civcivler
(Ross 308) kullanılmıştır. Her biri 48 adet civcivden oluşan 5 grup düzenlenmiştir. Her bir grup
12 civcivden oluşan 4 alt gruba ayrılacaktır. Her bir deneme grubu 12 adet civciv içeren 4 alt gruba
ayrılmıştır.
Deneme grupları: 5 farklı deneme grubuna ayrılmıştır. Her bir deneme grubu 12 adet civciv
içeren 4 alt gruba ayrılmıştır. Birinci gruptaki civcivlerin (Kontrol grubu) yemlerine herhangi bir
maya ürünü ilave edilmemiş mısır-soya temelli rasyonla beslenmişlerdir. 2. Grup: rasyonlarına
%0.125; 3. Grup: rasyonuna %0.565 düzeylerinde otolize edilmiş tam maya hücresi (Intewalİntegro) ilavesi yapılmıştır. 4.Grup rasyonuna %0.565 düzeyinde MOS ve β-glukan bağları
enzimatik reaksiyonla koparılmış otolize maya hücresi (Intecell-İntegro); 5. Grup rasyonuna ise
%0.2 düzeyinde saf MOS+ β -glukan ilavesi yapılmıştır. Böylece kontrol dışındaki tüm deneme
gruplarının rasyonları %0.1 düzeyinde β- glukan olacak şekilde ayarlanmıştır.
Hayvanların enfekte edilmesi: Civcivler 7 günlük yaşta oral kavitenin gerisine steril bir
şırınga yardımı ile 1 ml 3x108 cfu/ml Salmonella enterica serovar Typhimurium ile enfekte
edilmişlerdir. Ondört günlük yaşta (enfeksiyonun 7. gününde) her deneme grubundan 2 adet
civcivden her iki sekum ligatüre edilerek gastrointestinal sistemden uzaklaştırılarak bakteri tayini
için steril olarak saklanmış ve DNA izolasyonu sonrasında real time PCR analizi ile Salmonella
spp miktarları karşılaştırılmıştır.
DNA izolasyonu: DNA izolasyonu için boncuk yöntemi kullanan hazır kit (GeneMatrix
Stool DNA Purification Kit, EurX, Polonya) kullanıldı. İzolasyon aşamasında üretici firmanın
talimatlarına uyuldu. . Elde edilen DNA’lar Epoch™ Microplate Spectrophotometer (Biotek, VT,
ABD) ile 3 ölçüm sonucu alınan ortalama ile belirlendi.
A260/A280 nm’de değerlendirilerek elde edilen değerlerin 1,8-2,0 arasında olması ile örnek
saf kabul edildi. Elde edilen DNA miktarları spektrofotometrik yöntemle A260 değerlerine göre
belirlendi.
Salmonella enterica serovar Typhimurium nutrient agarda 37°C’de aerobik ortamda 24 saat
inkube edildi. İnkubasyon sonunda üreyen bakteri kolonilerinden 2-3 öze dolusu toplanarak
potasyum fosfat tampon çözeltisi (PBS) içine alındı. PBS içindeki saf bakteri DNA’ları Exgene
Cell SV (Gene All Biotech, Kore) izolasyon kitine ait bakteri izolasyonu protokolü uygulanarak
izole edildi. DNA izolatları çalışma gününe kadar -20°C’de saklandı.
Ekstraksiyonu yapılan DNA’ların miktarı A260’daki absorbansı Epoch™ Microplate
Spectrophotometer (Biotek, VT, ABD) cihazında 3 ölçüm sonucu alınan ortalama ile belirlendi.
Real-time PCR: Bakteri standardı için ilk standarttan nükleaz içermeyen su ile 1/10, 1/100,
1/1000, 1/10000, 1/100000 dilüsyonlar hazırlanarak Qiagen Rotor Gene Q cihazında (Qiagen, MA,
ABD) her bakteriye özgül InvaF ve InvaR primer dizileri (5’-TCGTCATTCCATTACCTACC-3’;
5’-AAACGTTGAAAAACTGAGGA-3’)kullanılarak çalışıldı ve standart eğriler oluşturuldu.
Her qRT-PCR için 1ul DNA, 8ul DNase/RNase free dH2O, her bir primerden 10 µM ve 10ul
GoTaq qPCR master miks (Promega, WI, ABD) ile son hacim 20 ul olacak şekilde hazırlandı. Her
örnek için üç tekrar yapıldı ve üç okumanın ortalama değeri alındı.
Kantitatif eşzamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) için belirlenen genlere ait
primerlerin dizileri ve her primer için belirlenen kendine özgü bağlanma sıcaklığı aşağıdaki
tabloda verildi (Tablo B). Erime eğrisi analizi için program şu şekildedir: 95°C’de 0 s,60°C’de 15
s ardından basamaklı olarak 0,1°C/s’den 95°C’ye ısıtılarak sürekli oluşan floresan ışıması ölçüldü.
DNA fragmentinin denaturasyon/erime sıcaklığında verdiği ani floresan düşüşü her DNA
fragmenti için özgüldür. Bu şekilde erime eğrisi analizinde her farklı çoğaltılan DNA bölgesi için
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belirlenen Tm derecesi tespit edilerek amplifikasyonun özgüllüğü, primer dimer varlığı,
nonspesifik bağlanmaların olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Real-time PCR aşağıdaki koşullarda ve 40 döngüde kuruldu:
95°C’de 15 dk. Başlangıç denatürasyonu takiben
95°C’de 15 sn. Denatürasyon
55°C’de 20 sn. Primer bağlanması

döngü

72°C’de 20 sn. Uzama
Bulgular ve Sonuç
Aynı dönemde gruplar arasında performans parametreleri (canlı ağırlık, yem tüketimi ve
yemden yararlanma oranı) belirlenmiş ve gruplar arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir
(Tablo 1) Real-time PCR analizleri sonucunda sekal Salmonella spp. miktarları açısından gruplar
arasında farklılıklar gözlemlenmiş, farklı maya türlerinden «%0.2 düzeyinde saf MOS+ β –
glukan» ilavesi’nin Salmonella enfeksiyonlarına karşı en etkili bileşik olduğu gözlemlenmiştir
(Şekil1).

Şekil1: Enfeksiyon uygulamasının 7. gününde sekal içerikteki Salmonella spp miktarının
gruplar arası karşılaştırılması
Tablo 1. Sallmonella Typhimirium ile enfekte broylerlerde farklı maya bileşiklerinin performans
üzerine etkileri

Başlan
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14
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0-14
YT, g
0-7
0-14
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41.8
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1.10
1.33

1.15
1.37

1.11
1.38

1.07
1.33

0.0
2 0.0
2

0.1
08 0.8
58

Bu çalışmada kullanılan farklı maya ürünlerinin Salmonella enfeksiyonlarında hem
bakterinin sindirim sisteminde kolonizasyonunun önlenmesinde hem de performans üzerine
olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.
Farklı maya ürünlerinin yem katkısı olarak antibiyotiklere alternatif yöntem olarak
kullanılabileceği ortaya konmuştur.
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ABSTRACT
A healthy gut is essential for optimal nutrient absorption and bird performance and welfare. Gut is
not only digestive organ but also the biggest immunologic organ in the body. Enterocites lining in the
gastrointestinal tract are the fast regenerating cells in the body. Thus, accounts for 20% of body energy
expenditure. Today, gut health is a major topic for research in broiler after banning of antibiotic growth
promoters. Really, the gastrointestinal tract serves a key functional role in the growth of the bird. Anything
that affects the gut health of broilers will undoubtedly influence the animal health and consequently
performance. Glutamine is responsible for mucin synthesis and preservation of the mucous membrane
structure, which provides a maturity and integrity of the intestinal flora, as well as a barrier to bacterial
attacks. Several studies have shown that glutamine increases gastrointestinal mucosal resistance, promotes
muscle growth and endurance, supports the immune system, increases the amount and activity of sucrose
in the gut, increases the thickness of the muscle layer in the jejunum and intestinal protein concentration.

INTRODUCTION
A healthy gut is essential for optimal nutrient absorption and bird performance and welfare. Gut is
not only digestive organ but also the biggest immunologic organ in the body. Enterocites lining in the
gastrointestinal tract are the fast regenerating cells in the body. Thus, accounts for 20% of body energy
expenditure. The impaired gut function not only impairs the absorption of nutrients, but it also increases
the prevalence of diseases in broilers such as necrotic enteritis, dysbiosis. Tightly bounding of epitelial cells
is essential to prevent the passing of pathogens, allergens and toxins into the submucosa and blood
circulation. Especially fast growing modern broiler strains susseptible disorders associated with gut and
immune system. There are many efforts to support gut health of broilers including usage of some additives
(glutamine, butyric acid, mannanoligosacharides, beta glucan etc.) and feeding methods (feeding with
whole grain or coarsely ground feed).
Today, gut health is a major topic for research in broiler after banning of antibiotic growth
promoters. Really, the gastrointestinal tract serves a key functional role in the growth of the bird. Anything
that affects the gut health of broilers will undoubtedly influence the animal health and consequently
performance. Nutrition is obviously a critical determinant in the functional development and growth of the
gastrointestinal tract [1]. Recently, glutamine is considered as a conditionally essential amino acid for
broilers in the stres conditions. There are many researches about glutamine, which is reported to support
gut development and integrity [12,13]
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GLUTAMINE AND THE USAGE IN POULTRY DIETS
Glutamine is responsible for mucin synthesis [4] and preservation of the mucous membrane structure,
which provides a maturity and integrity of the intestinal flora, as well as a barrier to bacterial attacks [5].
Glutamine is regarded as essential metabolic fuel for enterocytes, lymphocytes, macrophages and
fibroblasts in the small intestine [6,7] and as an essential amino acid in inflammatory conditions such as
infection or injury[8]. Several studies have shown that glutamine increases gastrointestinal mucosal
resistance, promotes muscle growth and endurance, supports the immune system, increases the amount and
activity of sucrose in the gut, increases the thickness of the muscle layer in the jejunum and intestinal protein
concentration [9,11]
Nascimento et al. [2] evaluated the dietary glutamine requirements in different rearing period for
broilers and reported that glutamine supplementation plans up to 21 days do not improve the performance
of broilers in the periods from 1 to 21 and from 1 to 42 days of age reared in a high-temperature
environment. Authors also reported that carcass yields and cuts of broilers at 42 days of age are not altered
by glutamine supplementation for up to 21 days.
Galli et al [1] showed that 1% glutamine addition to the diets improved the performance and animal
health by affecting the intestinal health positively and were able to control coccidiosis by decreasing the
oocyt count in broilers. Thereby, glutamine may be an alternative to traditional coccidiostats for the
prevention of Eimeria spp.
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ÖZET
Yeşil gübreleme toprağın organik maddesini artırmak ve bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin
maddesini karşılamak amacıyla ana bitkiden önce ekim nöbetine alınan baklagil bitkisidir. Bu yöntemde
asıl amaç; arazinin boş bırakılmaması yanında toprağın biyolojik ve mikrobiyolojik aktivitesini artırmaktır.
Bu amaçla bu çalışma 2016 ve 2017 yıllarında Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu Organik
Tarım deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada yeşil gübre olarak kışlık bakla ekimi Kasım ayında
yapılmış, bitki Nisan ayında çiçeklenme aşamasına geldiğinde toprağa karıştırılmıştır. Toprağa karıştırılan
kışlık bakla toprakta çürüdükten sonra denemede kullanılan diğer organik gübreler kendi parsellerinde
toprağa karıştırılmıştır. Deneme Biofarm, Solucan gübresi, Biofarm+Solucan gübresi ve kontrol parseli
şeklinde yürütülmüştür. Denemede ST-468 ve BA-119 pamuk çeşitleri organik tarım kurallarına göre
yetiştirilmiştir. Pamuk yetişme dönemi boyunca, hasat döneminde ve hasat sonrasında bitkideki çeşitli
fizyolojik gelişmeler, verim ve verim parametreleri incelenmiştir. Bu çalışmada, yeşil gübre
uygulamalarının pamukta verim ve verim bileşenlerine etkisi belirlenmiştir. İki yıllık verim ortalamalarına
göre, kütlü pamuk verimi ST-468 çeşidinde 2888.0 kg/ha (Biofarm+Solucan) ve 3257.0 kg/ha (Solucan
gübresi) arasında değiştiği görülmüştür. BA-119 çeşidinde 2548.0 kg/ha (Kontrol) ve 3075.0 kg/ha
(Biofarm+Solucan) gübresi arasında değiştiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Gübre, Organik Pamuk, organik Gübre, Verim ve verim komponentleri
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Effect of Green Manure Applications on Yield And Yield Components
in Organic Cotton (Gosspium hirsutum L.) Production
ABSTRACT
Green fertilization is a leguminous plant taken to the plantation before the main plant in order to
increase the organic matter of the soil and to meet the plant nutrients needed by the plant. In this method
main purpose, to increase the biological and microbiological activity of the soil besides not leaving the land
empty. For this purpose, this study was carried out in 2016 and 2017 at Harran University Akçakale
Vocational High School Organic Farming Experiment Area. In the study, winter bean were sown in
november as green manure. when the plant reached the stage of flowering in april, it was mixed with soil.
Winter bean's after rotting in the soil, other organic fertilizers were applied in the experiment were mixed
with soil in their own parcels. The trial were creat Biofarm manure, vermicompost, Biofarm +
vermicompost manure and control parcels. At the trial, ST-468 and BA-119 cotton varieties were grown
according to organic farming rules. Various physiological developments, yield and yield parameters of the
plant during cotton growing, harvesting and after harvesting were examined. In this study, the effects of
green manure applications, on yield and yield components at cotton were determined. According to the two
years yield averages, at ST-468 variety, seed cotton yield changed from to 2888.0 kg / ha (Biofarm +
vermicompost manure applications) to 3257.0 kg/ha (vermicompost manure applications). Also, BA-119
variety, seed cotton yield changed from to 2548.0 kg/ha (Biofarm + vermicompost manure) to 3075.0 kg/ha
(vermicompost manure) were determined.
Keywords: Green Manure, Organic cotton, organic manure, yield and yield components.

1 GİRİŞ
Dünyadaki mevcut durum; sürdürülebilir tarım kavram ve uygulamalarını ön plana çıkartmaktadır.
Bu kavram ve uygulamalarda; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi
yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, esas itibariyle sentetik
kimyasal ilaçların ve gübrelerin kullanımının yasaklandığı, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın
muhafazası, bitkinin direncini arttırma, parazit ve predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden ve üretimde
miktar artışı değil ürünün kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda üretimde ve üründe kalite
kavramları üzerinde durulmaktadır ve bu durum toprakların verimlilik dereceleriyle yakından ilgilidir
(Karakurt,2009).
Bitki parçacıkları ve hayvan artıklarının parçalanması ve çürümesi sonucu meydana gelen organik
maddeler bitkiler için gerekli olan belli bazı bitki besin maddelerini içerirler. Yüksek verim için toprağın
kimyasal gübrelerle gübrelenmesi her zaman yeterli değildir. Toprakların yarayışlı hale gelebilmeleri için
organik maddelerle zenginleştirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz toprakları ve özelliklede Orta Anadolu
bölgesi toprakları organik madde yönünden oldukça fakir topraklardır. Organik madde kapsamlarının %1,7
(Anonim 1980) düzeyinde olduğu ifade edilmektedir.
Toprağı organik maddece zenginleşmesi ancak organik yapılı gübrelerin kullanılması ile
mümkündür. Organik yapılı gübreler; ahır gübresi, kompost ve yeşil gübrelerdir. Ancak, ilk iki maddenin
kullanımı ve teminindeki zorluklar, toprak organik maddesinin artırılmasında yeşil gübrelemenin, farklı
tarım sistemlerine daha kolay adapte edilerek uygulanabilir olmasını ortaya çıkarmaktadır.
Toprakların verimlilik derecelerinin ve topraktaki bitki besin maddelerinin korunmasında en etkili
yollardan bir tanesi toprağı organik madde ve azotça zenginleştiren yeşil gübrelerin üretim sistemine
alınmasıdır. Organik maddece zengin bir toprak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden sağlıklı ve
verimlidir. Ayrıca toprağın organik maddece zenginleşmesi, o toprakta yetiştirilecek ürünün nitelik ve
nicelik yönünden zenginleşmesi anlamına gelmektedir.
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Pamuk bitkisi tekstil sanayisi, yağ sanayisi ve diğer sektörlerin önemli bir hammaddesi
konumundadır. Pamuk bitkisinden iyi ürün elde etmek için toprağın azotça ve organic maddece zengin
olması gerekir. Bu amaçla çalışmamızda pamuk tarımından önce iki yıl boyunca bakla ekilmiştir. Burda
temel amaç, fizyolojik devrede yüksek oranda azot, organic madde ihtiyacı olan pamuk bitkisine zengin bir
toprak hazırlığı yapmaktır. Ayrıca bu çalışmamızda, ilerde bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara
bilimsel yönden yardımcı olmak amaçlanmıştır.
2.MATERYAL VE METOT
Bu çalışma, 2016 ve 2017 yıllarında, Harran Ovası organik tarım koşullarında, Yeşil Gübre Baklanın
(Vicia faba L.) Organik Yetiştirilen Pamukta(Gossypium hirsutum L.) Azot Döngüsünün Verim ve Verim
Unsurlarına etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme yeşil gübreli lokasyonda
gerçekleştirilmiştir. Pamuk ekiminde organik çiftlik gübresi (2000 kg/ha), solucan gübresi (1500 kg/ha) ve
bunların karışımları uygulanmıştır. Çalışmada; May tohumculuk firmasından temin edilen Stonoville 468
(ST 468) ve Progen tohumculuk firmasından temin edilen BA 119 pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitleri
bitki materyali olarak kullanılmıştır. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine
göre iki faktörlü ve 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Deneme parsel uzunlukları 12 metre, parsel
genişlikleri 2.8 metre ve parseller arasında 3 metre boşluk olacak şekilde planlanmıştır. Ekim zamanları
2016 yılında 29 Nisan ve 2017 yılında 28 Nisan tarihlerinde yapılmış olup, ana parselleri çeşitler, alt
parselleri organik gübreler oluşturmuştur. Gübre uygulamaları; Biofarm (katı çiftlik gübresi), Solucan
gübresi, Biofarm gübresi + Solucan gübresi ve Kontrol parselleri şeklindedir. Denemede kullandığımız
gübrelerin içeriklerine baktığımızda Biofarm gübresi; Büyükbaş hayvan gübresi ve bitkisel protein
kaynaklarının fermantasyonu yöntemiyle üretilmiştir. Toprağın fiziksel yapısını düzelten, toprağı bitki
besin maddeleri ve humusça zenginleştiren bir gübredir. Biofarm gübresinin içeriğine baktığımızda,
organik madde oranı %50, toplam azot (N) %2, Organik Azot (N) %1.6, toplam fosfor P₂O₅ %2, suda
çözünür potasyum K₂O %2, maksimum nem %20, C/N 9-12, pH aralığı 7-8 dolaylarındadır (Anonim,
2018).
Denemede ST-468 ve BA-119 pamuk çeşitleri kullanılmıştır. ST-468 çeşidi, Adaptasyon kabiliyeti
ve verim potansiyeli yüksek, orta erkenci bir çeşittir. Yaprakları çok tüylü olup, emicilere karşı (Thrips ve
Empoasca) dayanıklıdır. Çırçır randımanı % 42-43 dolaylarındadır. BA-119 çeşidi ise erkenci çeşit olup,
orta boylu, bölgeye adapte olmuş, makineli hasada uygun verimli bir çeşittir. Pamuk yetişme süresinin
sonunda, iki çeşit için farklı organik gübrelerle tesis edilen parsellerin iki başından 1’er metre atılmış ve
ortadaki iki sıra (toplam 14 m²) hasat alanı olarak belirlenmiştir. Hasat, 2016 yılında, 30.09.2016 ve
14.10.2016 tarihlerinde; 2017 yılında, 22.09.2017 ve 05.10.2017 tarihlerinde iki kez elle hasat edilmiştir.
Elde edilen değerler doğrultusunda incelenen özellikler, JUMP istatistik paket programı ile varyans
analizleri yapılmış, önemlilik seviyeleri LSD testine göre gruplandırılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA:
Tablo 1’den ST-468 çeşidinde uygulanana gübrelere göre en yüksek verimin Solucan gübresi
uygulamasından (3257 kg/ha) elde edildiği ve BA-119 çeşidinde en yüksek verimin Biofarm
gübresi+Solucan gübresi uygulamasından (3075 kg/ha) elde edildiği görülmüştür. Sadece çeşitler
arasındaki verim farklılığına bakıldığında en yüksek verimin 3112.1 kg/ha ile ST-468 çeşidinden elde
edildiği görülmüştür. Uygulanan Yeşil gübre+ Organik gübre uygulamasına göre en yüksek verim 3123.2
kg/ha ile solucan gübresi uygulamasından elde edildiği görülmüştür. Bulgularımız, Yeşil gübre bitkisi
olarak baklagil bitkilerinden yonca, üçgül ve soya fasulyesinin en uygun olduğunu ve yeşil gübre
bitkilerinin toprağa organik madde ve azotun yanında fosfor ve potasyumda sağladıklarını ve verimi
artırdıklarını belirten Aygün ve Acar’ın (2004) bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız kışlık fiğ
ekiminin toprağın azot miktarına faydası olmadığını belirten Demirtaş ve Şimşek’in (2015) bulguları ile
uyum içinde değildir. Bulgularımız, en yüksek kütlü veriminin Eylül ayında ekilen adi fiğ varyantından
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(385.9 kg/da), en düşük verimin ise arpa yeşil gübrelemesinden (225.1 kg/da) olduğunu, bakla ve yem
bezelyesi yeşil gübrelemesi ile “N” lu ticari gübre uygulamasının da kütlü verimini olumlu yönde
etkilediğini belirten Aygün’ün (2001) bulguları ile uyum içindedir. Yine bulgularımız Yeşil gübre fiğin
uygulanması sonucu kütlü pamuk verimi ve lif kalite özelliklerini olumlu anlamda etki ettiğini belirten
Polat ve Almaca’nın (2006) bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız yeşil gübrelemenin toprak
verimliliği artışı ve toprak erozyonunun önlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Özyazıcı ve
Manga’nın (2000) bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız yeşil gübrelemenin; toprağa organik madde
ve azot sağladığını, toprağın fiziksel ve kimyasal yapılarının düzelmesine yardımcı olduğunu, toprakta
humus birikimi sağladığını, mikrobiyal faaliyetleri artırarak toprağın biyolojik özelliklerinin düzelmesine
yardımcı olduğunu, organik maddenin ayrışmasını ve humusun parçalanmasını hızlandırdığını, topraktaki
hava ve su sirkülasyonunu düzenlediğini, besin maddelerini toprağın üst katmanlarına taşıdığını belirten
Yetgin’nin (2010) bulguları ile uyum içindedir. Bulgularımız, yeşil gübrelemenin toprağın fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerine önemli etkisinin olduğunu ve organik atığın önemli bir işlev gördüğünü
belirten Tejada ve ark.(2008); Rogers ve Riddens’ın (1957) bulguları ile uyum içindedir. Yine bulgularımız;
yeşil gübrelemenin en başta gelen yararının toprağı organik maddece verimli hale getirdiğini, yeşil
gübreleme ile toprağın azot içeriğinin zenginleştiğini ve yeşil gübreleme ile yetiştirilen bitkilerin toprağın
derinliklerinden aldıkları bitki besin elementleri ile toprağın üst kısımlarının varsıl hale gelmelerine
yardımcı oldukları yönündeki Soyergin’in (2003) bulguları ile benzerlik göstermektedir.
Tablo 1. Yeşil Gübre Uygulamasında Kütlü Pamuk Verimine (kg/ha) İlişkin Ortalama Değerler
ORGANİK GÜBRE
1.Biofarm Gübresi
2.Solucan Gübresi
3.Biofarm + Solucan Gübresi
5.Kontrol
Ortalama
LSD(%5)
CV(%)

KÜTLÜ PAMUK VERİMİ (kg/ha)
ÇEŞİTLER
ST-468
BA-119
ORTALAMA
3241.4
2470.9
2856.1
3257.0
2989.5
3123.2
2888.0
3075.3
2981.6
3062.1
2548.0
2805.0
3112.1
2770.9
2941.5
Çeşit: ö.d. Gübre:ö.d. Çeşit*Gübre:ö.d.
14.54

(*): 0.05; (**): 0.01 düzeyinde önemli bir fark bulunmamaktadır. ö.d.:önemli değil.

4. SONUÇ:
Sonuç olarak; ST-468 çeşidi ve yeşil gübre+solucan gübresi uygulaması en iyi ve üreticiye
önerilebilecek sonuçtur. Yeşil gübre uygulaması kontrol uygulamasına göre daha iyi bir sonuç vermiştir.
Yeşil gübreleme toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak iyileşmesine yardımcı olmakta ve ürün
kalitesinin ve veriminin artmasına yardımcı olmaktadır.
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Sir John Mandeville Seyahatnamesi Üzerine Bazi Notlar
Doç. Dr. Abdullah Mesut AĞIR
Batman Üniversitesi Tarih Bölümü, Batman, mesutagir@gmail.com
ÖZET
Ortaçağda bilinen dünyadan hareketle bilinmeyen dünyanın gizemlerini keşfeden
seyyahların vücuda getirdikleri seyahatnameler tarih ilminin önemli kaynakları arasında yer alır.
14. Yüzyılda yaşamış olan ve aslında Fransız asıllı ruhban sınıfına mensup olan Omer Jean le Lonc
kendisini İngiliz asıllı bir şövalye olarak gösterip, Sir John Mandeville takma adıyla Avrupa’dan
Ortadoğu’ya seyahat ettiğini iddia etmiş, gittiğini iddia ettiği Anadolu, Suriye, Kudüs, Hindistan
ve Moğolistan bölgelerinin hususiyetleri ve buralarda yaşayan halkların karakterleri hakkında
bilgiler vermiştir. Ortaçağda seyahatname toplayıcısı olarak bilinen Omer Jean, aslında gittiğini
belirttiği bu bölgelere seyahat etmemiş, gerçekten bu bölgelere gitmiş olan seyyahların
seyahatnamelerinden alıntılarda bulunarak seyahatnamesini oluşturmuştur. En çok istifade ettiği
kaynak ise Odoric Pordenone’un [1286-1331] seyahatnamesidir. İşin enteresan tarafıysa, o
zamana kadar çok da popüler olamayan Odoric Pordenone’un bu çalışması Sir John Mandeville
sayesinde daha da bilinir olmuştur. Omer Jean le Lonc, takma adıyla Mandeville, vücuda getirdiği
bu çalışmasını Avrupa’dan Ortadoğu’ya gidecek olanlar için bir seyahat rehberi tarzında
hazırlamış, takip edilmesi gereken kısa ve uzun yolların avantajları ve dezavantajları itinayla
belirtilmiştir. Eserde akla yatkın olaylar kadar, aklın sınırını zorlayan hikâyeler kayda değer yer
eder. Özellikle Moğollar, Memlûk Türk Devleti ve Avrupa’nın mitsel kahramanı olan Prester John
ve ülkesi hakkındaki tasvirler bir hayli ilgi çekicidir.
Anahtar Kelimeler : Mandeville, Prester John, Moğol, Kudüs, Mısır, Suriye.

Some Notes On Travels Of Sir John Mandeville
ABSTRACT
The travelogues written by the travellers who discovered the mysteries of the unkown
world in the Middle Ages, are among the important sources of the history of science. Omer Jean
le Lonc, who lived in the 14th century and was originally a member of the French proselytic clergy,
claimed that he had traveled from Europe to the Middle East by pretending as an English Knight
under the nickname of Sir John Mandeville and he informed about Anatolia, Syria, Jerusalem,
India, Mongolia, and the characteristics of the people living there. In Fact, Omer, known as the
travelogue collector, never travelled to the regions that he had claimed to, but he had written his
book depending on the real travellers works. The main source that he has utulized is the travels of
Odoric Pordenone [1286-1331]. Interestingly, Odoric Pordenone's work, which was not very
popular until then, has become even better known by Sir John Mandeville. Omer Jean le Lonc
prepared his travels in the form of a travel guide for those who would travel from Europe to the
Middle East and he has carefully described the advantages and the disadvantages of the short and
long routes which must be followed. As well as plausible events, there are also so many
unreasonable stories in the book. Especially the descriptions about Mogol, Mamluk Turkish State
and Europe's mythical hero Prester John and his country are the interesting parts of the travelogue.
Key Words: Mandeville, Prester John, Mongols, Jerusalem, Egytp, Syria
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Sir John Mandeville Seyahatnamesi şeklinde meşhur bu seyahatnamenin yazarı olan
Omer Jean le Lonc, kendisini İngiliz asıllı bir şövalye olarak tanıtan Fransız Ruhban sınıfı
mensubudur.2 Hiç seyahat etmemiş olmasına rağmen, Avrupa’dan Kudüs’e daha sonra da Prester
John’un ülkesine, Hindistan Adaları ve buradan da Moğolistan’a kadar gitmiş gibi davranmış,
tesadüf ettiğini iddia ettiği hemen her şeyin tasvirini çok canlı bir şekilde eserine yansıtmıştır.
Bilim insanlarına göre bir seyahatname toplayıcısı olan Omer’in eserinin Kuzey İtalyalı Seyyah
Odoric Pordenone’un eserine olan benzerliği, onun büyük çoğunlukla gerçek bir seyyah olan
Oderic’ten istifade ettiğini göstermektedir. Yazarın kullandığı diğer kaynaklar arasında
Boldenseleli William [William of Boldensele] ve Ermenistanlı Hayton da yer alır3. İnandırıcı
olmak adına müellif eserinin giriş kısmında şu ifadelere yer vermiştir:
Ben, John Mandeville, Şövalye, her ne kadar layık değilsem de,
İngiltere’de, Aziz Albans şehrinde doğdum ve 1322 yılında, Aziz
Michiel Bayramında denizi geçtim, şimdiye değin denizin üzerinde
çok zaman geçirerek farklı ülkelere, pek çok vilayetlere,
krallıklara ve adalara, Türkiye, Küçük ve Büyük Ermenistan’dan
geçerek, Moğol diyarına, İran’a, Suriye’ye, Arabistan’a, Yukarı
ve Aşağı Mısır’a, Libya’ya, Keldaniler Ülkesine [Chaldea],
Etiyopya’nın büyük bir kısmına, buradan Amazonlara, Hindistan’a
ve Hindistan civarında içlerinde farklı şekillere, kültüre ve
kanunlara sahip insanların yaşadığı tüm adalara gittim. Bu andan
sonra, bu ülkelerden ve adalardan açık bir şekilde bahsetmeye
çalışacağım.
Ve evet! Anlayacağınız gibi, her ulustan herkes Latince olarak
kaleme aldığım bu kitabı okuyabilsin diye bu dilden Fransızcaya
ve yine Fransızcadan İngilizceye tercüme ettim. Yalnızca Latince
bilen
lortlardan,
şövalyelerden,
asillerden
ve
önemli
kimselerden denizin ötesinde bulunmuş olanlar benim doğru
söyleyip söylemediğimi bilip anlayabilirler. Eğer bir hatam,
atladığım bir detay ya da başka bir şey varsa, onlar bunu
düzeltebilirler. İnsan zihninin üzerinden veya nazarından geçen
uzunca bir zaman, yerini unutkanlığa bırakabilir çünkü [doğası
gereği] zayıf olan insanın zihni ne her şeyi kapsayabilir ne de
hatırlayabilir4.

Yukarıda geçen eserin ilk olarak Latince kaleme alınıp sonrasında İngilizceye değil de
Fransızcaya tercüme edilmiş olması müellifin İngiliz asıllı değil de Fransız asıllı olduğunu
2
C. Moseley, kendisini Şövalye olarak tanıtan yazarın bu niteliğinin gelişen milites literati sınıfından dolayı
makûl olduğunu, Mandeville üzerinde çalışan bazı bilim insanlarının onun Benedikt Tarikatına mensup 1300’de
Ypres’de doğan ve içlerinde seyahatnamelerinde olduğu Yakındoğu ve Uzakdoğu hakkında pek çok derlemede
bulunan Fransız asıllı Jean le Lonc ile ilgisinin olabileceği görüşünde olduklarını, Seymour’un ise Jean ve
Mandeville’in aynı kişi olduğunu kesin bir şekilde belirttiğini nakletmektedir, bkz. C. Moseley, “The Travels of Sir
John Mandeville and the Moral Geography of the Medieval World”, Portal, 12/1, (2015), s. 1.
3
Joan-Pau Rubiés, Travel and Ethnology in the Renaissance: South India Through European Eyes 1250-1625,
Cambridge University Press, New York 2002, s. 49.
4
Sir John Mandeville, The Travels of Sir John Mandeville: The Version of Cotton Manuscript in Modern
Spelling, yay. A. W. Pollard, Macmillan and Co Limited, Londra 1915, s. 5-6, 7-11.
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destekler niteliktedir. Genel olarak seyahatname incelendiğinde bazı kayda değer nitelikler
kendini göstermektedir. Mesela, Marco Polo, Jacques de Vitry, William Rubruck, Odoric
Pordenone vb. gerçekten ömürlerinden belli bir süreyi hasretmiş seyyahların eserleri
incelendiğinde pek çok abartıların yer aldığı bu çalışmalardaki baskın olan dini motiflerin yanında
bunların bir seyahat rehberi görünümünde olmalarıdır. Aynı durum Sir John Mandeville
seyahatnamesi için de geçerlidir. Eser başından sonuna tetkik edildiğinde bu çalışma Ortaçağ’da
Kudüs’ü görmeyi ihtirasla arzulayıp tehlikelerle dolu bir serüvene dâhil olmak isteyen hacıların
yararlanacakları bir gezi rehberi ya da oraya gitmeyi isteyip buna imkanı olmayanların istifadesini
sunulmuş yapıt görünümündedirler. Müellifin koyu bir Hristiyan olduğu, hemen her bölümde Eski
ve Yeni Ahit’ten verilen ayet örneklerinden ve kutsal mekanlarda iz bırakmış başta Hz. İsa ve
Havariler olmak üzere, Azizlerin hayatlarından bir çok kesitlere yer verilmesinden
anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada Bizans Devletinden, İmparatorun sarayından, Rumların Yaşam
biçimlerinden, İstanbul’un zarafetinden ve zenginliğinden, Ortodoks ve Katoliklerin birbirinden
ayrılan inanç tarzlarından, Kıbrıs ve buradaki halkın yaşam tarzlarından, Kıbrıs’tan Kudüs’e
uzanan güzergâhlardan, Mısır ülkesinden, Anka Kuşunun menşeinden, Hz. Yusuf’un silolarından,
bu dönemde Mısır ve Suriye’de hüküm süren Memlûk Türk Devletinin bazı sulatanlarından ve
bunların Hristiyan hacılara karşı olan tutumlarından, Aziz Katherine Kilisesinden, Kudüs ve
civarındaki kutsal mekânlardan, Hz. İsa’nın mabedinden, Sion Dağından, Ölü Denizden, Ürdün
Nehrinden, Hz. Yahya’nın başından, Celile Vilayetinden, Deccalin nerede doğacağından,
Yakubilerin ve Süryanilerin adetlerinden, Müslümanların adetlerinden, müellifin Memlûk Sultanı
ile kurduğunu iddia ettiği diyaloglardan, Hz. Eyyub’un ülkesinden ve Keldanilerin yaşamlarından,
Hindistan civarındaki adalar ve buradaki yerlilerin tuhaf yaşamlarından, Sumatra Adası ve
buradaki yerlilerin yaşamlarından, Java Adasından, Büyük Moğol Hanından, onun sarayından ve
görkemli yaşamından, Kıtay ülkesindeki merasimlerden, Moğolların inançlarından, yaşam
tarzlarından ve tuhaf adetlerinden, Prester John’un krallığından ve onun bu adı nasıl aldığından ve
onun görkeminden, Prester John’un egemenliği altındaki adalarda yaşayan yerlilerin tuhaf
adetlerinden bahsedilmektedir5.
Hemen yukarıda da bahsi geçtiği üzere eserde işlenen diğer bir konu, aslında pek çok
seyyahın da eserlerinde önemli bölümler hasrettikleri Ortaçağ Avrupa’sında Prester John ya da
Presbyter Johannes olarak bilinen ütopik krala ilişkin rivayetlerdir. Varlığı tamamen
yakıştırmalardan ibaret olan bu rahip kral efsanesi kimi zaman Asya’ya, kimi zaman Hindistan’a
kimi zaman da Afrika’ya yerleştirilmiştir. Avrupa’nın kurgusal dünyasında çok büyük ve eşsiz
zenginliklere sahip olan bu kral Nasturi Hristiyan olup Batı Haçlı dünyası ile birleşmeye
heveslidir. Özellikle 12. Yüzyılda bu efsanevi kral’a ait olduğu iddia edilen bir mektup da
Avrupa’yı heyecanlandırmıştır. Buna göre Orta Çağ’da kralın kaleminden çıktığına inanılan bu
mektup başta Bizans İmparatoru Manuel Komnenos (1143-1180) olmak üzere Roma İmparatoru
Frederic ve Fransa Kralı VII. St. Louis gibi gibi dönemin güçlü imparatorlarına gönderilmiştir6.
Bizim şahsi kanaatimizce bu efsane, Müslümanlar karşısında hezimete uğrayan Avrupa Haçlı
dünyasının moral ve motivasyonunu artırmak gayesiyle papalık tarafından ortaya atılmış bir
5

Sir John Mandeville, a.g.e., s. 11-15.
H. W. Mabie, Legends That Every Child Should Know: A Selection of the Great Legends of All Times, The
Floating Yayınları, New Zealand 2014, s. 143; Elaine Sanceau, The Land of Prester John: A Chronicle of Portuguese
Exploration, Knopf, New York 1944, s. 4; A. M. Ağır, “Ortaçağ Seyyahlarının Kayıtlarında Prester John ve Efsanenin
Asya ve Afrika’daki Temelleri”, History Studies, 9/2, (2017), s. 30.
6
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projeden başka bir şey değildir. Konuya ilişkin ise Sanceau, Haçlıların bilinmeyenin üzerindeki
peçeyi kaldırdıkları seferleri esnasında çok şeye şahit olduklarını vurgularken bu vasıtayla
Avrupalıların Kıtaylar, Cengiz ve Hasan Sabbah hakkında bilgi sahibi olduklarını, Presbyter John
efsanesinin de bu devrede doğup geliştiğini, kralın taşıdığı üstün niteliklerin abartılı bir şekilde
ağızdan ağza dolaştığını iddia etmektedir7. İşte bu yönüyle gerçekle uzaktan yakından bir ilişkisi
olmayan bu efsaneye ilişkin rivayetler, diğer seyyahların eserlerinde yer ettiği gibi, Mandeville
seyahatnamesinin de ana temalarından birisini oluşturur.
Müellifin gittiğini iddia ettiği ülkelerdeki halkların yaşayışlarına, tuhaf adetlerine ve
karakteristiklerine dair verdiği malumatlar bir hayli ilgi çekicidir. Bunlardan bazıları ne kadar akla
yatkınsa aklın sınırlarını zorlayan anlatımlar da söz konusudur. Ancak öyle sanıyoruz ki, eseri
inceleyecek olan meraklıların belki de en keyif alacakları bölümler Moğollar ve müellifin Büyük
Kaan olarak nitelendirdiği Han’a ilişkin rivayetlerdir. Moğolların yaşam tarzları, yeme içme
adetleri, Moğol sarayına ilişkin anlatılar ve saraydaki gelenekler oldukça sürükleyicidir.
Mandeville’e göre dünya üzerinde Moğol Hanı’nın gücüne denk olacak ikinci bir hükümdar yoktur
ve Prester John’un gücü bile onun gücüyle kıyaslanamaz. Moğol diyarına gitmiş gibi davranan
müellif, sanki müşahede etmişçesine tesadüf ettiğini iddia ettiği olayları canlı bir şekilde eserinde
rivayet etmiştir8.
Böylesine bir çalışmanın ortaya atılma sebebi de gerçekten bilim dünyasını bir süre
meşgul eden durumlardan birisidir. Fransız ruhban sınıfına mensup olan bir kişi, İngiliz şövalyesi
kisvesi altında niçin böyle bir çalışma ortaya koyma ihtiyacı hissetmiştir? Bunun için papalıktan
mı bir talimat almıştır yoksa başına buyruk olarak mı böyle bir tezi ortaya atmıştır? Her şeyden
önce müellifin böyle bir çalışmayı kendi iradesiyle yapacağı kanaatinde değiliz. Eserinin son
kısmında eve dönüş yolunda eserini papaya göstererek vicdanında kendisini rahatsız eden pek çok
şeyden kurtulduğunu ifade eden müellif bir yolla bu çalışmasını kuvvetle muhtemel papaya
sunmuştur. Müellifin bu tezi neden yapmış olduğuna ilişkin durum ise şöyle özetlenebilir. Aslında
onun bu çalışması kendi döneminde coğrafi bir kaynak olarak kullanabilirdi ancak o bu çalışmayı
dünyanın görünümünü ifade etmek maksadıyla değil maceracı bir şövalye figürünü başarılı bir
şekilde kullanarak ilham yoluyla ve ilgi uyandırarak kendi teolojisini yeniden inşa etmek amacıyla
yapmıştır9. Esere ilişkin diğer bir enteresan durum 14. Yüzyılda Sir John Mandeville
Seyahatnamesi diye Avrupa’da dolaşan ve büyük bir üne sahip olan bu eser, bir kâtibin Odoric
Pordenone’un çalışmasını temel alıp buna belirsiz bazı detaylar katarak ve çalışmanın ismini
değiştirerek ortaya koyduğu kurgusal bir seyahatnameden başka bir şey değildir ancak şurası da
bir hakikat ki Avrupa’da büyük bir üne kavuşmuş olan bu eser sayesinde Odoric Pordenone‘un
çalışması daha iyi bilinir olmuştur10.

Ağır, a.g.m., s. 30.
Moğollarla ilgili bölümler için bkz. Sir John Mandeville, a.g.e., s. 139-51.
9
Rubiés, a.g.e.,s. 49.
10
http://centralasianfalconry.org/travel/the-travels-of-friar-odoric-of-pordenone-1316-1330/ ,e.t.: 2/12/2017.
7
8
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Yüzey Mühendisliğinde Bor Katkılı Kaplamaların Kullanımı
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Gümüşhane Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane,
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ÖZET
Bir makine parçası, maruz kaldığı dış kuvvetlere veya korozif ortama yeteri kadar dayanamadığında
genellikle kullanılamaz hale gelmektedir. Bu nedenle korozyona, aşınmaya ve bozulmaya karşı dirençli bir
yüzeye sahip olan malzeme seçimi, ilgili mühendislik uygulaması için çok önemlidir. Bununla birlikte,
yüzey özelliklerinin önemli olduğu bir mühendislik uygulaması için, bir bulk malzemeden üretilmiş
parçaların kullanılması verimsiz ve/veya pahalı olabilir. Bunun yerine, daha ucuz ve daha kolay
şekillendirilebilen bir taban malzemesi kullanmak ve bu taban malzemeyi yüksek performanslı bir film ile
kaplamak çok daha ekonomik ve pratik bir çözüm olacaktır. Günümüzdeki pek çok mühendislik
uygulamasında, çoğu yapısal malzeme, yeterli derecede yüzey özelliklerine sahip olmadıkları için tercih
edilememektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için yüzey mühendisliğinden yararlanılmakta ve
malzemenin yüzeyi, uygun bir yüzey işlemi tarafından kaplanarak daha dirençli hale getirilebilmektedir.
Bu yüzey işlemleri arasında Bor katkılı kaplamaların yapıldığı işlemler de bulunmaktadır. Bu kaplamalar;
Ti-B, Ti-B2, Ni-B, Ni-B-Mo, W-B-C, Mo-Si-B, Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr, Ni-B-W, Ti-B-Si-N, Mo-B-C, CrB-C-N, Ti-B-C-N, Ni-Cr-B, ve Fe-Mn-C-B olarak sıralanabilir. Bu kaplamalardan Ti-B2, yüksek
sıcaklıklara dayanıklı, yüksek sertliğe ve yüksek aşınma direncine sahip bir kaplamadır. Ancak Ti-B2
kaplama, gevrek bir yapıya sahip olduğundan kırılgandır ve bu nedenle kullanım alanları sınırlıdır. Bunun
üstesinden gelmek için TiB2 kaplama, çok tabakalı olarak üretilmektedir. Pek çok araştırmacı tarafından
üzerinde çalışılan bir diğer kaplama ise elektriksiz Ni-B kaplamadır. Ni-B kaplamaların, yüzeyde homojen
büyüme, düşük maliyet, korozyon direnci ve iyi aşınma direnci gibi özelliklerinden dolayı çok geniş bir
kullanım alanına sahip olma potansiyeli vardır. Elektriksiz Ni-B kaplamalar, 400°C ve üzerindeki
sıcaklıklarda kristalize olduklarından sertlik değerlerinde artış gözlenmektedir. Bu durum da özellikle
aşınma direncinin artmasını sağlamaktadır. Özetle, kullanım alanına ve parçanın maruz kalacağı çevre
koşuluna uygun B katkılı bir kaplama tercih edilerek taban malzemenin yüzey özellikleri iyileştirilebilir.
Ayrıca, bazı yöntemlerle kaplanmış malzemelere uygun sıcaklıkta ve sürede ısıl işlem uygulandığında daha
iyi sonuçlar alınabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yüzey Mühendisliği, Ni-B, Ti-B2, Kaplama, Aşınma

Use of Boron Additive Coatings in Surface Engineering
ABSTRACT
A piece of machinery is often unusable when exposed to external forces or when it cannot tolerate
the corrosive atmosphere. Therefore, the choice of materials having a surface that is resistant to corrosion,
wear and tear is very important for the relevant engineering application. However, for an engineering
practice in which surface properties are important, the use of parts made from a bulk material can be
inefficient and / or expensive. Instead, it would be a more economical and practical solution to use a base
material that is less expensive and easier to shape, and to coat the base material with a high performance
film. In many engineering applications today, most structural materials are not preferred because they do
not have sufficient surface properties. In order to overcome this problem surface engineering is utilized and
the surface of the material can be made more resistant by being coated by a suitable surface treatment.
Among these surface treatments, there are also treatments with boron added coatings. These coatings; Ti-
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B, Ti-B2, Ni-B, Ni-B-Mo, WBC, Mo-Si-B, Fe-Mn- Mo-BC, Cr-BCN, Ti-BCN, Ni-Cr-B, and Fe-Mn-C-B.
From these coatings, Ti-B2 is a coating with high temperature resistance, high hardness and high wear
resistance. However, the Ti-B2 coating is fragile because it has a brittle structure and therefore its use is
limited. To overcome this, the TiB2 coating is produced as multiphase layers. Another coating that has been
studied by many researchers is the electroless Ni-B coating. Ni-B coatings have the potential to have a wide
range of applications due to features such as uniform growth on the surface, low cost, corrosion resistance
and good wear resistance. Electroless Ni-B coatings crystallize at temperatures of 400°C and above,
resulting in an increase in hardness values. This in turn increases the wear resistance in particular. In
summary, the surface properties of the base material can be improved by choosing a B-doped coating
suitable for the application area and the environmental condition to which the piece will be subjected. In
addition, better results will be obtained when heat treatment is applied to the materials coated by some
methods at the appropriate temperature and time.
Keywords: Surface Engineering, Ni-B, Ti-B2, Coating, Wear

1 GİRİŞ
Yüzey mühendisliğinin son yıllarda hızlı bir şekilde ilerlemesi sayesinde elde edilen gelişmiş yüzey
yapıları, özellikle sürtünme çiftlerinin performansını yükseltici bir rol oynamaktadır [1]. Bu kapsamda
literatürde pek çok araştırmacı tarafından çok sayıda farklı yöntemlerle çalışmalar yapılmıştır. Bu yüzey
işlemi yöntemlerinden bazıları plazma nitrürleme [2], fiziksel buhar biriktirme (PVD) [3], daldırma
yöntemi [4] ve bor katkılı kaplamalar [5] olarak sayılabilir. Bu çalışmada özellikle Bor katkılı kaplamalar
üzerinde durulacak olup bu kaplamaların bazıları ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir.

2 Ti-B2 KAPLAMA
Titanyum diborit (Ti-B2) altıgen bir yapıya sahip, yüksek sertlik, mükemmel kimyasal kararlılık, iyi
termal ve elektriksel iletkenlik gibi birçok ilginç özelliği gösteren seramik bir malzemedir [6]. Günümüzde
Ti-B2 kaplamalar, sinterlenmiş karbür kesici takımlar için sert koruyucu kaplamalar olarak kullanılmakta
ve ayrıca kalıplara ve diğer aletlere de uygulanmaktadır [7]. Ti-B2 kaplama, mükemmel bir yüksek sıcaklık
oksidasyon direncine sahiptir ve 1000 ° C'ye kadar oksitleyici bir atmosfere dayanabilmektedir. Bu durum
Ti-B2 kaplamayı, Mo veya Mo bazlı alaşımları korumak için olası bir kaplama malzemesi haline
getirmektedir [7]. Nitekim, Huang ve arkadaşları kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemini kullanarak
Molibden taban malzemelerinin yüzeylerinde seramik yapıya sahip Ti-B2 kaplamaları başarılı bir şekilde
elde etmişlerdir (Şekil 1) [7].

Şekil 1: Ti-B2 kaplama işleminde kullanılan kimyasal buhar biriktirme sisteminin şematik gösterimi [7].
Ayrıca bu çalışma sonucunda tipik bir şekilde çubuk benzeri bir morfolojiye ve homojen bileşime
sahip Ti-B2 kaplama elde edilmiştir. Ti-B2 kristalinin (001) yönü boyunca tercihli bir yönelim büyümesine
sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Ti-B2 kaplamanın 900 °C gibi yüksek sıcaklıklardaki hava
ortamında önemli ölçüde molibdenin oksidasyon direncini artırdığı tespit edilmiştir [7].
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3 AKIMSIZ Ni-B KAPLAMA
Düşük maliyetli ve kolay kontrol edilebilir otokatalitik bir yüzey kaplama işlemi olan akımsız
kaplama işlemi, elektrik enerjisine ve tertibatına ihtiyaç duyulmadan katı yüzeylere uygulanabilmektedir
[8]. Akımsız Ni-P kaplamalar en yaygın olarak kullanılan akımsız kaplama işlemi olmasına rağmen düşük
maliyet, iyi aşınma direnci, antibakteriyel özellik, korozyon direnci ve yüzeyde homojen büyüme gibi
özellikleri nedeniyle akımsız Ni-B kaplamalar da çok geniş bir sanayi dalında kullanılabilecek kaplama
türüdür [8].
Akımsız Ni-B kaplamalar literatürde çok çeşitli taban malzemelere uygulanmıştır. Çelik ve
arkadaşları [5], saf titanyumun yüzeyine akımsız Ni-B kapladıkları çalışmada, saf titanyumun aşınma
direncini artırmayı başarmışlardır (Şekil 2). Saf titanyumun yüzeyinde elde ettikleri Ni-B’yi ısıl işleme tabi
tuttuklarında, kaplamanın sertliğinin arttığını ve böylece aşınma direncinde de artış olduğunu tespit
etmişlerdir. Ayrıca amorf yapıya sahip olan akımsız Ni-B kaplamanın ısıl işlem sonrasında kristalize
olduğunu belirlemişlerdir.

Şekil 2: Akımsız Ni-B kaplamanın karnabahar benzeri oluşumu [8].

AISI 304 paslanmaz çelikler üzerinde farklı parametrelerde biriktirilen akımsız Ni-B kaplamaların
yapısal ve antibakteriyel özelliklerinin araştırıldığı başka bir çalışmada, karnabahar benzeri yüzey
morfolojisi sergileyen kaplamaların bakteri öldürücü performansının diğerlerinden daha belirgin olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada, paslanmaz biyomedikal cihazların kullanım ömrünü uzatmak için
akımsız Ni-B yüzey işleminden faydalanılabileceği rapor edilmiştir [9].

4 Mo-Si-B KAPLAMA
Literatürde Mo-Si-B kaplamalar, saf molibden, refrakter metal seramik, tungsten, Mo-Si-B
alaşımları ve Nb-Si bazlı alaşımlar gibi çeşitli taban malzemeler üzerinde elde edilmiştir [10].
Yüksek sıcaklıklarda Mo-Si-B kaplamalarının uygulanması için güvenilir bir teorik temel sağlamak
amacıyla, Nb-Si taban malzeme üzerine Mo-Si-B kaplamanın mikroyapısal gelişiminin ve interdifüzyon
davranışının incelendiği bir çalışmada [10], Si'nin interdifüzyon katsayılarının, daha yüksek konsantrasyon
gradyanı nedeniyle Mo-Si2 tabakası ve interdifüzyon bölgesi arasındaki ara yüze yakın olduğunda arttığı
tespit edilmiştir. Nb-Si bazlı alaşım üzerinde Mo-Si-B kaplamanın başarılı bir şekilde elde edildiği bu
çalışmada ayrıca, elde edilen kaplamanın Mo-Si2 ve B elementi içeren ince bir geçiş tabakasından oluşan
kalın bir dış tabakadan meydana geldiği belirlenmiştir [10].
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Perepezko ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise [11], yüksek sıcaklık uygulamalarında
oksijenin taban malzemenin içerisine difüzyonunu sınırlamada etkili olan Mo-Si-B bazlı kaplamanın
sağlam yapısının, kaplamanın katı hal transformasyonu ile dış skalanın yenilenmesi gereği kendi kendini
onarabilme yeteneği sayesinde elde edildiği tespit edilmiştir. Bu kendi kendine yenilenme işlemi, özellikle
tekrarlı termal yüklemeler altında önemli bir özelliktir. Bu kaplama, tekrarlı oksidasyonun mevcut olduğu
uygulamalarda uzun ömürlü olabilmektedir. Çünkü soğuma sırasında kaplama tabakası herhangi bir şekilde
çatladığında, ya yeterince yüksek sıcaklıklarda mevcut kaplamanın viskoz akışıyla ya da ilave borosilikanın
yenilenebilir bölgesel üretimi yoluyla bu çatlayan kısmın onarıldığı görülmüştür [11].

Şekil 3: Mo-Si-B kaplamanın XRD grafiği [11].

5 SONUÇ
Bor katkılı kaplamaların yüzey mühendisliğinde uygulanmasına yönelik, araştırmacılar tarafından
pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, çevre ve uygulama koşullarına göre makine parçasının
kullanım ömrünün artmasını sağlayan en uygun B katkılı kaplamaları tespit etmeye odaklanılmıştır.
Ti-B2 kaplamalar, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve yüksek aşınma direncine sahip olmalarına karşın
gevrek yapıya sahiptirler. Ti-B2 kaplamanın gevrek yapısı özellikle temaslı (ve/veya darbeli)
uygulamalarda kırılgan bir davranış sergilemesine neden olmaktadır.
Mo-Si-B kaplamalar, yüksek sıcaklık uygulamalarında ve bu uygulamalarda tekrarlı bir şekilde
ısınıp-soğumanın olması durumunda kendi kendini yenileyebilme özelliğiyle dikkati çekmektedir. Nitekim
bir makine parçası çok yüksek sıcaklıklarda çalışıyorken belli bir süre sonra düşük sıcaklıklarda çalışıyorsa
ve bu durum tekrarlı bir şekilde devam ediyorsa kaplamanın belli bölgelerinde çatlaklar meydana
gelmektedir. Bu çatlaklar, makine parçasının kullanım ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak MoSi-B kaplamaların kendi kendilerini onarabilme yeteneği sayesinde bu çatlaklar kapanabilmekte ve
kaplama görevini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeye devam edebilmektedir.
Akımsız kaplama yöntemi ise ekipman ve işlem masraflarının nispeten uygun olması nedeniyle ucuz
bir kaplama yöntemidir. Akımsız Ni-B kaplama literatürde titanyum, titanyum ve alaşımları, paslanmaz
çelik ve diğer çelik türleri gibi pek çok taban malzemeye uygulanmıştır. Taban malzemelerin aşınmaya
karşı direncine katkı sağlayan bu kaplamalar, ısıl işleme tabi tutulduklarında kristalize oldukları için
sertliklerinde artış meydana gelmekte ve bu artış sayesinde aşınmaya karşı daha dirençli olmaktadırlar.
Özetle uygulayıcı, makine parçasının çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak en uygun B
katkılı kaplama yöntemi seçerek makine parçasının kullanım ömrünü artırmayı sağlayabilecektir.
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ÖZET
Hafiflik, çoğu mühendislik uygulaması için önemli bir parametredir. Özellikle otomotiv ve havacılık
endüstrilerinde kullanılacak parçaların üretileceği malzemenin seçiminde hafiflik, önemli kriterlerin
başında yer almaktadır. Bu bağlamda magnezyum ve alaşımları, yapısal malzemeler içerisinde en hafifi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Magnezyum; örneğin çelik, titanyum ve alüminyuma kıyasla, sırasıyla %78,
%62 ve %36 daha az yoğunluğa sahip bir metaldir. Ayrıca magnezyumun yüksek dayanım/ağırlık oranının
yani özgül dayanımının yüksek olması, hafifliğin ön planda olduğu mühendislik uygulamaları için tercih
edilebilir olmasını sağlamaktadır. Ancak magnezyumun yüzey özelliklerinin zayıf olması, pek çok
uygulama için kullanılabilirliğini kısıtlamaktadır. Özellikle aşınmanın ve korozyonun yoğun olduğu
mühendislik uygulamalarında magnezyumun kullanılması çok zorlaşmaktadır. Bu olumsuz durumun
üstesinden gelebilmek için yüzey mühendisliğinden yararlanılmaktadır. Magnezyumun yüzey özelliklerini
iyileştirmek için mikroark oksidasyon, mikrodalga destekli işlem, magnetron sıçratma, ultrasonik işlem,
plazma elektrolitik oksidasyon, plazma spreyleme ve elektriksiz Ni-B gibi pek çok yüzey kaplama işlemi
uygulanmaktadır. Uygulanan bu yüzey işlemleri sonrasında magnezyumun yüzeyi sert ve dayanıklı bir
yapıya kavuşmaktadır. Özellikle sürtünmenin olduğu uygulamalarda, magnezyumun aşınma direncinde
artış sağlanmaktadır. Bununla birlikte magnezyumun yüzeyinde elde edilen kaplama filmi, magnezyumun
korozif ortamlardaki direncini artırmaktadır. Böylece zayıf yüzey özellikleri nedeniyle kısıtlı kullanım
alanına sahip olan magnezyumun, daha geniş bir yelpazede kullanılabilmesine olanak sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum, aşınma, korozyon, kaplama

Surface Engineering Methods Applied to Magnesium and Its Alloys
ABSTRACT
Lightness is an important parameter for most engineering applications. Lightness is at the forefront
of important criteria, especially in the selection of materials to be used in automotive and aerospace
industries. In this context, magnesium and its alloys are the least counterproductive of structural materials.
Magnesium; for example, steel, titanium and alumina, respectively, with a density of 78%, 62% and 36%
less, respectively. Furthermore, the high strength / weight ratio of magnesium, that is to say its high specific
strength, allows the lightness to be preferred for preliminary engineering applications. However, the poor
surface properties of magnesium limit its usability for many applications. It is very difficult to use
magnesium especially in engineering applications where wear and corrosion are intensive. Surface
engineering is used to make up for this negative situation. In order to improve the surface properties of
magnesium, many surface coating processes such as microwave oxidation, microwave assisted treatment,
magnetron sputtering, ultrasonic process, plasma electrolytic oxidation, plasma spraying and electroless NiB are applied. After this surface treatment applied, the surface of magnesium becomes hard and durable.
Especially in applications where rubbing is applied, the wear resistance of magnesium is increased.
However, the coating film obtained at the surface of magnesium enhances the resistance of magnesium in
corrosive environments. This makes it possible to use magnesium, which has limited use due to its weak
surface properties, in a wider range of applications.
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1 GİRİŞ
Magnezyum ve alaşımları doğal kemiğinkine yakın değerlerde elastisite modülüne sahip olması,
mükemmel biyouyumluluğu, yüksek biyogüvenliği ve yeni kemik dokusunun büyümesini destekleyen eşsiz
yeteneği gibi çok ilgi çekici özellikleri sayesinde içinde bulunduğumuz yüzyılın başından bu yana yeni bir
ortopedik malzeme olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca magnezyum elementinin tam biyodegradasyona
sahip olması ve böylece ikinci bir cerrahi müdahale ihtiyacının ortadan kalkması da bir diğer önemli
özelliğidir [1]. Fakat magnezyum alaşımlı implantlar, vücut sıvısı içerisinde çok hızlı bir şekilde
bozunmaya uğramaktadır, bu da dokuların iyice iyileşmeden önce mekanik bütünlüğün bozulmasına neden
olmaktadır ve bunun sonucunda da magnezyum ve alaşımlarının klinik uygulamalarının sınırlı kalması
kaçınılmaz olmaktadır [2].
Magnezyum ve alaşımlarının biyolojik bozunma hızını kontrol etmek, yüzey biyouyumluluğunu
iyileştirmek, aşınma direncini ve korozyon direncini artırmak için literatürde pek çok araştırmacı tarafından
yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır [3-6]. Bu çalışmanın amacı, magnezyum ve alaşımlarına
uygulanan önemli yüzey işlemleri ile ilgili bilgi vermek ve bu çerçevede magnezyum ve alaşımlarının
yüzey özelliklerinde elde edilen değişimleri incelemektir.

2 UYGULANAN YÜZEY İŞLEMLERİ
Yukarıda da belirtildiği üzere magnezyum ve alaşımlarının farklı amaçlar için yüzey özelliklerinin
iyileştirilmesine yönelik pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, belli başlı çalışmalar irdelenecek olup
yapılan işlemler hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.
Magnezyum ve alaşımlarının yüzey özelliklerinin zayıf olması nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan
biri, aşınmaya karşı direncin yeterli seviyelerde olmamasıdır. AZ31 Mg alaşımının aşınma direncini
artırmak amacıyla yapılan bir çalışmada [7], numunelerinin yüzeylerine plazma sprey yöntemiyle Al2O3–
13 wt.% TiO2 ve Al2O3–40 wt.% TiO2 kompozit seramik kaplamalar başarılı bir şekilde kaplanmıştır.
Uygulanan yüzey işlemlerinin AZ31 Mg alaşımının yüzey sertliğini artırdığı, en yüksek yüzey sertliğinin
Al2O3–13 wt.% TiO2 kaplanmış numunelerde elde edildiği, kaplama yapısındaki TiO2 miktarı arttıkça
sertlik değerlerinde önemli derecede azalma olduğu ve AZ31 Mg alaşımının kötü aşınma direncinin
uygulanan plazma sprey kaplamalar sayesinde iyileştirildiği rapor edilmiştir (Şekil 1) [7].

Şekil 1: İşlemsiz ve yüzey işlemi uygulanmış AZ31 Mg alaşımlarının aşınma oranları [7]
AZ80 magnezyum alaşımının aşınma direncinin artırılması için yapılan bir çalışmada [8],
numunelerin yüzeylerine soğuk sprey yöntemiyle 316L paslanmaz çelik kaplama ve 316L/SiC kompozit
kaplama işlemleri uygulanmıştır. Soğuk spreylenmiş 316L kaplama ve 316L-SiC kompozit kaplamanın
oldukça yoğun bir yapı sergilediği ve magnezyum taban malzemeyle iyi bir şekilde bağ oluşturduğu tespit
edilmiştir. Sade 316L kaplama ile karşılaştırıldığında, kompozit kaplamanın içeriğindeki SiC ilavesiyle
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mikrosertlik ve bağlanma kuvveti arttığı belirlenmiştir [8]. Magnezyum alaşımları hakkındaki
araştırmaların bir kısmı; düşük yoğunluk, yüksek özgül mukavemet ve yüksek enerji zayıflama
katsayılarından dolayı enerji tasarrufu ve emisyon azaltma çabaları için otomobil parçaları üzerine
odaklanmaktadır [9]. Bu odaklanmanın en önemli parametrelerinden biri, magnezyumun aşınma direncinin
artırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Magnezyumun aşınma direncini iyileştirmeye yönelik bir diğer
çalışmada ise nispeten yüksek sıcaklık uygulamaları için mikroark oksidasyon kaplamanın performansı
araştırılmıştır [9]. Sonuçlar, kaplamaların ortalama sürtünme katsayısının, sıcaklık artışıyla birlikte arttığını
göstermektedir (Tablo 1). Ortam sıcaklığı 100 °C'yi aştığında ise sürtünme katsayısı azalmaya
başlamaktadır (Tablo 1). Kaplamanın aşınma oranının magnezyum alaşımınkinden çok daha düşük olduğu
ve bu durumun sıcaklık yükseldikçe kendini daha çok gösterdiği belirtilmiştir [9].
Tablo 1. Magnezyum alaşımı ve kaplamaların farklı sıcaklıklardaki aşınma test sonuçları [9]
Numune
T/°C Sürtünme Katsayısı Aşınma Oranı (mm3(Nmm)-1)
AZ91D Mg
25
0.32
27.40
MAO kaplanmış 25
0.68
2.81
MAO kaplanmış 75
0.81
1.19
MAO kaplanmış 100
0.90
0.35
MAO kaplanmış 125
0.80
0.30
MAO kaplanmış 150
0.72
0.24
Magnezyum ve alaşımlarına yönelik yapılan çalışmalarda aşınma davranışının yanı sıra korozyon
davranışı üzerinde de durulmaktadır. Hafifliği ve kemiğin elastisite modülüne yakın değerlerdeki elastisite
modülü sayesinde implant malzemesi olarak kullanıma çok elverişli bir malzeme olan magnezyum, zayıf
yüzey özelliklerinin kısıtlaması nedeniyle bu sektörde tam anlamıyla kullanılamamaktadır. Ancak pek çok
araştırmacı, magnezyumun yüzeyini biyouyumluluğu yüksek olan bir kaplama ile kaplayarak bu sorunun
üstesinden gelebilmek için çalışmalar yapmaktadırlar. Fiksasyon plakası ve vida olarak kullanıldıkları
zaman biyo implantlar için en yaygın kullanılan metallerin karşılaştıkları en büyük zorluk, implantın geri
alınması için gerekli olan revizyon cerrahisine gerek duyulan biyo bozunmazlıklarıdır [10]. Magnezyum
ise ters doku reaksiyonları olmadan zamanla rezorbe olan ve insan vücudundaki birçok biyokimyasal süreç
için vazgeçilmez olan en biyo-uyumlu metallerden biridir. Bununla birlikte, magnezyum alaşımlarının
fizyolojik ortamdaki hızlı ve kontrolsüz bozunmaları ve özellikle tekrarlanan yükler altındaki yetersiz
mekanik özelliklerinden dolayı biyomedikal alandaki uygulamaları sınırlı kalmaktadır [10]. Magnezyum
esaslı malzemenin mekanik ve kimyasal davranışlarını uyarlamak için yüksek potansiyelli nispeten basit
bir yüzey nanokristallenme yönteminin etkisini araştıran ve aynı zamanda sito-uyumluluğunun muhafaza
edilmesine ilişkin verilerin sunulduğu bir çalışmada [10], biyouyumlu bir AZ31 magnezyum alaşımının
yüzey tane incelmesini değerlendirmek için aşırı oranda bilye püskürtme yöntemi uygulanmıştır (Şekil 2).
Çalışma sonucunda magnezyumun korozyon direncinde iyileşme sağlanamasa da, biyobozunur
magnezyumun kullanıldığı çok çeşitli ortopedik uygulamalar için bu yöntemin üzerinde çalışılmasının
faydalı olacağı rapor edilmiştir [10].
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Şekil 2: Aşırı oranda bilye püskürtme işleminin şematik gösterimi [10]
AZ91D magnezyum alaşımının korozyon koruması için kalsiyum, manganez ve stronsiyum fosfat
dönüşüm kaplamaları da dâhil olmak üzere bir grup metal fosfat filminin irdelendiği bir çalışmada, yapılan
korozyon deneyleri neticesinde kaplamaların magnezyum alaşımının korozyon direncini artırdığı rapor
edilmiştir [11]. Bu kaplamalar içerisinde endüstriyel uygulamalar için en uygun kaplama olan stronsiyum fosfat,
magnezyum alaşımına hem mükemmel korozyon direnci kazandırmış hem de uygun maliyetli olmuştur [11].

Şekil 3: AZ91D Magnezyum alaşımının yüzey morfolojisi: (a-b) stronsiyum fosfat kaplanmış, (c-d)
kalsiyum fosfat kaplanmış ve (e-f) manganez fosfat kaplanmış [11]
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3 SONUÇ
Magnezyum ve alaşımları otomotiv endüstrisinden tutun da biyomedikal sektörüne kadar çok geniş
bir uygulama alanına hitap eden özelliklere sahip metaldir. Ancak yüzey özelliklerinin zayıf olması, örneğin
bir su damlamasının bile temas etmesiyle çok hızlı bir şekilde korozyona uğrayarak bozunabilmesi
nedeniyle kullanım alanları sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte, kullanım alanına uygun yüzey kaplama
işlemleri yardımıyla dış etkilere karşı daha dayanıklı hale getirilebilmektedir. Her ne kadar pek çok işlemle
yüzey özellikleri iyileştirilse de, özellikle biyomedikal uygulamalarda magnezyum ve alaşımlarının
kullanılabilir hale gelmesi için çalışmalar devam etmektedir.
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Fenolik Kompozisyonu ve P. aeruginosa PAO1 Üzerine Anti-Swarming
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ÖZET
Turunçgiller bitkisel tedavide etkili olarak kullanılmakta olup, sahip olduğu aktif sekonder
metabolitler nedeniyle birçok tıbbi özelliğe sahiptir. Yapılan bu çalışmada Osmaniye yöresinde yetişen
limon, portakal ve mandalina yapraklarının (Citrus limon, Citrus sinensis, Citrus reticulata) fenolik
bileşenleri metanol ekstraksiyonu yapılarak HPLC cihazı ile belirlenmiştir, ayrıca antibakteriyel ve P.
aeruginosa da enfeksiyon oluşumunda rol oynayan kayma hareketine karşı inhibisyon etkisi araştırılmıştır.
Sonuçta her 3 turunçgil türü yaprak metanol ekstraktında farklı oran ve çeşitte fenolik bileşen saptanmış
olup, portakal ve mandalina yapraklarında yüksek oranda rutin 956,43 µg/g, 910,32 µg/g tespit edilmiştir.
Ekstraktların P. aeruginosa PAO1 ve klinik P. aeruginosa izolatları üzerinde antibakteriyel etkisinin
olmadığı, kayma hareketi üzerine ise %59-%74 arasında değişen oranlarda inhibisyon etki gösterdiği
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kayma hareketi, P. aeruginosa PAO1, fenolik

Phenolic Composition and Anti-Swarming Activity of Various Leaf Extract of
Citrus (Lemon, Orange, Mandarine) on P. aeruginosa PAO1
ABSTRACT
The genus Citrus is one of the most effective herbs in traditional medicine and the members of this
genus have many biologically active secondary metabolites and also have some medicinal properties. In
the present study, methanolic (MeOH) extracts of Citrus leaves of different species from Osmaniye region
(Citrus limon, Citrus sinensis, Citrus reticulata) were investigated for phenolic compounds and antibacterial and anti-swarming activity against P. aeruginosa PAO1 and 3 clinical P. aeruginosa strains. As a
result, 3 citrus-type leaf methanol extracts had different phenolic compounds by different ratios. orange and
mandarine leaves have been found to be highly routine content 956,43 µg/g, 910,32 µg/g respectively.
According to the results of microbiological analysis; when these three methanolic extracts did not have
antibacterial effect on tested bacteria but they remarkably reduced swarming motility between 59%-74%
rate in PAO1 and three clinical isolates.
Keywords: Swarming, P. aeruginosa PAO1, Phenolics

1 GİRİŞ
1970’li yıllarda ilk kez V. fisheri’de mikroorganizmaların sosyal bir davranış sergiledikleri birbirleri
ile iletişim kurdukları, sinyal molekülleri olarak ifade edilen bazı moleküller aracılığı ile yeterli çoğunluğa
ulaştıklarının farkına varabildikleri ve yeterli çoğunluğa ulaştıkları anda da çeşitli fizyolojik işlemleri
gerçekleştirebildiklerinin keşfi, daha sonraki çalışmalara ışık tutmuş ve patojen mikroorganizmalarda bu
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sistemin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. İlk kez V. fisheri’de tanımlanan ve ‘Quorum Sensing’ ‘Çevreyi
Algılama’ olarak isimlendirilen bu sistemi V. fisheri ışık üretimi için kullanmakta olup, herhangi bir tehdit
unsuru oluşturmazken patojen mikroorganizmalarda görülen virülans faktörlerinin bu sistem aracılığı ile
sentezi enfeksiyon hastalıklarının oluşmasında insanlık için önemli bir tehdit unsurudur.
Patojen mikroorganizmalarda, hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan virülens faktörlerinin,
keşfedilen çevreyi algılama sisteminin kontrolü ile gerçekleştiğinin anlaşılması, patojen
mikroorganizmalarla mücadelede bu sistemin inhibisyonu üzerine yapılan çalışmaların yoğunlaşmasına
sebep olmuştur. Çünkü bakterilerin birçok antibiyotiği tanıyor olması ve her geçen gün farklı bir
mekanizma ile direnç geliştirmesi bakterileri öldürmek yerine hastalık yapma yeteneklerinin baskılanarak
bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede yeni ve etkili bir strateji olarak düşünülmektedir.
Pseudomonas cinsinde en sıklıkla izole edilen insan patojeni P. aeruginosa olup, Staphylococcus
aureus ve Escherichia coli’den sonra sıklıkla karşılaşılan ve mortalitesi yüksek enfeksiyonlara neden
olabilen önemli bir fırsatçı patojendir.
P. aeruginosa kaynaklı enfeksiyon hastalıkların meydana gelişinde önemli rolü olan biyofilm
oluşumu, kayma hareketi ile piyosiyanin, elastaz ve alkalen proteaz, hemolizinler, ekzoenzim S-T (ExoS),
ekzotoksin A, elastaz çevreyi algılama sistemi kontrolünde üretilen faktörlerinin salınımı çevreyi algılama
sistemi kontrolünde gerçekleşmektedir (Wick,vd.,1990, Fuqua vd., 2001, Bjarnsholt, vd., 2010).

2. MATERYAL METOT
2.1. Bitki Örneklerinin Ekstraksiyonu
Çalışmada kullanılan C. limon, C. sinensis, C. reticulata örneklerinin yaprakları Osmaniye ili Kadirli
ilçesinden toplanmış olup, toplanan yapraklar yıkanarak bir hafta süreyle gölgede kurutulmuştur. Kurutulan
yapraklar çelik blender (Waring 8011 EB) yardımı ile toz haline getirilmiş ve toz materyalden 5 gr tartılarak
50 ml çözücü (Metanol) eklenmiştir. Çözücü-toz karışımı 15 dakika ultrasonik banyoda bekletildikten sonra
kaba filtre kâğıdı ile süzülmüş vakum altında 40-45ºC’de rotary evaporatörde (Heıdolph Hei-Vap Rotary
Evaporator) buharlaştırılmıştır. Çözücü tamamen uçtuktan sonra balon içerisinde kalan bitki özütü tartılarak
kaydedilmiş ve balon içerisinde bitki özütü kalmayacak şekilde MeOH ile alınmıştır.

2.2. HPLC-DAD Analizi
Çalışmaya dahil edilen bitki kısımlarının fenolik bileşiklerinin tespiti Photo Diode Array dedektörde
278 nm dalga boyunda gerçekleştirilmiş, ters faz kolonu Agilent Eclipse XDB C-18 (250 x 4.6 mm) 5 μm
kolon kullanılmıştır. Ayırım ikili çözücü sistemiyle gradient program uygulanarak gerçekleştirilmiştir. A
çözeltisi %3 asetik asit, B çözeltisi metanol’ dür. Çözeltiler hazırlandıktan sonra bir süre ultrasonik banyoda
bekletilerek içlerindeki hava kabarcıklarının uzaklaşması sağlanmıştır. HPLC’nin çalışma koşulları Tablo
1’de belirtilmiştir.

2.3. Bakteriyel suşlar, kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri
Çalışmada kullanılan klinik izolatlar Isparta’da bir kamu hastanesinin genel yoğun bakım ünitesinde
yatan hastalardan elde edilmiştir. Toplanan üç P. aeruginosa klinik izolatının bir tanesi trakeal aspirat,
diğeri kan ve bir tanesi de idrardan izole edilmiştir. Hasta örneklerinden kanlı besiyerlerine yapılan ekimler
37°C’de 24 saat inkübasyona bırakılmış, süre sonunda besiyerinde saf olarak üreyen bakterilerden P.
aeruginosa tanımlanması, konvansiyonel yöntemlerle; çeşitli biyokimyasal testler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Saf kültürler halinde izole edilen P. aeruginosa suşları çalışmada kullanılmak üzere
%10 gliserol içeren Luria-Bertani sıvı besiyerinde -80 °C’de dondurularak saklanmıştır (Ausubel vd.,1988).
İzole edilen suşların in-vitro antimikrobiyal duyarlılıkları; Piperacillin (Oxoid 100 µg), Piperasillintazobaktam (100/10 μg), Imipenem (Oxoid 10 µg), Meropenem (Oxoid 10 µg), Gentamisin (Oxoid 10 μg),
Tobramycin (Oxoid 10 μg), Amikasin (Oxoid 30 μg), Siprofloksasin (Oxoid 5 µg), Levofloxacin (Oxoid 5
µg), Sefepim (Oxoid 30 μg), seftazidim (Oxoid 30) μg, Kolistin (Oxoid 10 µg), Aztreonam (Oxoid 30 µg)
antibiyotikleri kullanılarak disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Sonuçlar hassas (S), dirençli (R) ve
orta derecede duyarlı (I) olarak EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing) kriterlerine göre değerlendirilmiştir.
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Tablo 1. HPLC çalışma koşulları
Dedektör: Photo Diode Array dedektör ( λmax=278nm )
Auto sampler: SIL–10AD vp
Sistem kontrol: SCL-10Avp
Pompa: LC-10ADvp
Degaser: DGU- 14A
Kolon fırını: CTO-10Avp
Kolon: Agilent Eclipse XDB C-18 (250x4,6 mm) 5 μm
Kolon sıcaklığı: 30 °C
Mobil faz: A = Su / asetik asit (97/3: v/v)
B = Metanol
Akış hızı: 0,8 mL/dak
Enjeksiyon hacmi: 20 μL

Süre (dk)
0
20
28
35
50
60
62
70
73
75
80
81

A (%)
93
72
75
70
70
67
58
50
30
20
0
93

B (%)
7
28
25
30
30
33
42
50
70
80
100
7

2.4. Antibakteriyel aktivite testi
Çalışmada kullanılan C. limon, C. sinensis, C. reticulata yapraklarının MeOH ektraktının
antibakteriyel etkisi PAO1 ve klinik izolatlar üzerinde agar kuyucuk yöntemi kullanılarak test edilmiştir
(Holder ve Boyce; 1994). P. aeruginosa suşları Luria-Bertani besiyerinde 37 oC’de bir gece süreyle
üretilmiş ve ertesi gün üreyen bakterilerle 0,5 McFarland bulanık değerine sahip hücre süspansiyonları
hazırlanmıştır. Petrilerde hazırlanmış olan Müller-Hinton agar besiyeri üzerine içerisinde 100 µl 0,5
bulanıklıkta hazırlanmış olan bakteri kültürlerinden eklenmiş olan 5 ml soft agar dökülmüştür. Bir süre
kurumaya bırakılan besiyerleri üzerinde 6 mm çapında kuyucuklar açılmış ve kuyucuklar içerisine 100 µl
bitki ekstraktları eklenmiştir. Ekstraksiyonda kullanılan MeOH kontrol olarak ayrıca petrilere yüklenmiştir.
35ºC’de 24 saat inkübasyon sonunda oluşan zon çapları ölçülerek antibakteriyel aktivite belirlenmiştir.
Deneyler 3 tekrarlı olarak yapılmıştır.

2.5. Kayma Hareketi Testi
Test edilecek P. aeruginosa suşları (P1, P2, P3, P. aeruginosa PAO1) bir gece Luria-Bertani
besiyerinde 37 oC’de üretilmiştir. Kayma hareketi için 8 g nutrient broth 1-1, 5 g bakto agar l-1 ve
% 0,5 glikoz içeren besiyeri kullanılmıştır (Kohler; 2000). 20 ml kayma besiyeri içine inhibisyon
etkisi araştırılan bitki ekstraktlarından 100 µl eklenmiş, petrilere dökülerek katılaşması
beklenmiştir. Katılaşan besiyerlerinin merkezine bir gece önce ekilmiş olan bakteri kültürlerinden
2 µl eklenerek 37 oC’de 16-18 saat inkübasyona bırakılmıştır. Pozitif kontrol olarak ekstrakt
eklenmemiş besiyerlerine P. aeruginosa PAO1 inoküle edilmiştir.
Kayma hareketi,
inokülasyonun yapıldığı noktadan çevreye doğru yayılmanın çapının ölçülmesiyle test edilmiştir.
Çalışma 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar kontrolle karşılaştırılarak
değerlendirilmiştir.
2.6. İstatistiksel Değerlendirme
Deneyler ve analizler üç farklı turunçgil türü yaprak ekstraktı ve biri standart üçü klinik izolat olmak
üzere 4 P.aeruginosa suşu kullanılarak üç tekerrürlü olarak yapılmıştır. Kayma hareketi istatistiksel
değerlendirmesinde ANAVO (analysis of varyans) testi uygulanarak JMP 8.0 istatistik paket programı
kullanılmıştır.

3. BULGULAR
3.1. Bitki yapraklarının biyokimyasal içeriği
Çalışmaya dahil edilen turunçgil türlerinin metanol yaprak ekstraktında 22 farklı bileşen HPLC ile
araştırılmıştır. Fenolik asitlerden protokateşik asit her üç örnekte tespit edilmiş olup, gallik asit C. limon ve
C. reticulata yaprak ekstraktlarında sırasıyla 29,70 µg/g ve 19,72 µg/g oranlarında bulunmuştur.
Klorojenik asit ve kafeik asit portakal ve mandalina yaprak metanol ekstraktında farklı oranlarda
tespit edilirken, limon yaprak ekstraktında tespit edilmemiştir. Flavonoidlerden olan rutin ve hesperidin
birçok bitkide yaygın olarak görülmekte olup, özellikle hesperidinin turunçgil meyvelerinde yaygın olarak
görüldüğü bilinmektedir (Kolaç vd; 2017). Fenolik içeriği araştırılan her üç turunçgil türünün metanol
yaprak ekstraktında hesperidin farklı oranlarda bulunmuştur. Portakal ve mandalina yapraklarında limon
yapraklarına göre daha yüksek oranda olup, sırasıyla 956,43 µg/g, 910,32 µg/g olarak tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Citrus spp.yaprak ektraktlarının içerdiği bazı fenolik bileşenler

Fenolik asitler
gallik asit
protokateşik asit
kateşin hidrat
p- hidroksi benzoik asit
klorojenik asit
kafeik asit
rosmarinik asit
siringik asit
vanilin
p-coum acid
ferulik asit
benzoik asit
o-kumarik
sinamik asit

C. sinensis
µg/g

C. limon
µg/g

C. reticulata
µg/g

*
2,71
*
*
4,07
1,66
*
*
*
*
*
*
*
*

29,70
10,65
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

19,72
4,38
*
*
10,69
2,07
*
*
*
*
*
*
*
*

Flavonoidler
rutin
hesperidin
epikateşin
eriodisitiyol
quersetin.2H2O
luteolin
kamferol
apigenin

C.
sinensis
µg/g

C. limon
µg/g

C. reticulata
µg/g

60,55
956,43
*
*
*
*
*
*

499,12
123,48
56,99
*
*
*
*
*

75,10
910,32
*
*
*
*
*
*

* tespit edilmedi

3.2. Antibakteriyel aktivite
Çalışmaya dahil edilen klinik P. aeruginosa izolatlarının antibiyotik duyarlılık profillerine
bakıldığında çoklu antibiyotik direncine sahip olduğu gözlenmiştir (Şekil 1).
Kayma hareketi üzerine inhibisyon etkileri araştırılan limon, portakal ve mandalina yapraklarının (C.
limon, C. sinensis, C. reticulata) P. aeruginosa PAO1 ve P1, P2, P3 klinik izolatları üzerine antibakteriyel
aktivite sonuçlarına göre ise her 3 örneğinde çalışılan suşlar üzerinde antibakteriyel etki göstermediği tespit
edilmiştir (Şekil 2). C. sinensis yaprak su-etanol ve su ektraktı ile yapılan bir çalışmada E.coli ve K.
pneumoniae Gram(-) bakteriler üzerinde antibakteriyel etkinin olmadığı gözlenmiştir (Yovo vd; 2016).
Bakteriyel quorum sensing çalışmaları bakteriler arasındaki iletişimin inhibisyonunun gerçekleştirilmesi
temeline dayanmakta olup, antibakteriyel etki gözlenen sentetik ve bitki kaynaklı çalışmalarda
antibakteriyel etkinin görülmediği dozlar çalışmalarda kullanılmaktadır.
Örnek
P1 İdrar
P2 Trakeal aspirat
P3 Kan

Klinik
GYB
GYB
GYB

IMP
S
R
S

MEM
R
R
R

AK
R
S
R

GN
R
S
R

TOB
S
R
S

CIP
R
R
R

LEV
S
R
S

COL
S
S
S

TPZ
R
I
R

PIP
S
R
S

CAZ
S
R
S

FEP
R
S
R

ATM
S
S
S

Şekil 1. P.aeruginosa suşlarının klinik özellikleri ve antibiyotik duyarlılıkları
3.3. Kayma hareketi
Quorum sensing ilişkili Gram(-) bakterilerde görülen kayma hareketi, özellikle enfeksiyon da önemli
olan biyofilm oluşumunun başlangıç aşamasında ve hatta olgun biyofilm formunun oluşmasında etkilidir
(Pratt ve Kolter; 1998; Shrout vd; 2006; Manner ve Fallarero; 2018). Kayma hareketi üzerine C. limon, C.
sinensis, C. reticulata yaprak ekstraktlarının inhibisyon etkisi petride görülen yayılma hareketinin mm
olarak ölçülmesi ile tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre Şekil 3’te 3 farklı turunçgil metanol yaprak
ekstraktının kayma hareketi üzerine inhibisyon etkileri görülmektedir. Bu sonuçlara göre limon yaprak
ekstraktı tüm suşlarda %59-%74 arası değişen inhibisyon etki göstermiştir. En yüksek inhibisyon %74
oranıyla P1 klinik izolatı üzerine olmuştur.
Portakal yaprak ektraktının ise kayma hareketi üzerine %51 ile %75 arasında değişen inhibisyon
değerleri saptanmıştır. Burada da en yüksek inhibisyon P. aeruginosa PAO1 suşunun yapmış olduğu kayma
hareketi üzerine olmuştur. Diğer izolatlarda ise, P1’de %71, P2 de %51 ve P3’ de %61 oranlarında
inhibisyona sebep olmuştur. Yapılan literatür taramasında P. aeruginosa’da kayma hareketinin inhibisyonu
üzerine özellikle bu çalışmaya dahil edilen turunçgil yaprak ekstraktları ile yapılmış çalışmaya
rastlanmamış olup, portakal (C. sinensis) çekirdekleri ile yapılan bir çalışmada P. aeruginosa’da kayma
hareketi üzerine %70 inhibisyonun olduğu bulunmuştur (A-Haidari vd; 2016).
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Şekil 2. Yaprak ekstraktlarının antibakteriyel etkisi
Mandalina metanol yaprak ekstraktı da kayma hareketinin inhibisyonunda benzer yüzdeler
göstermiş, inhibisyon oranları %55 ile %71 arasında tespit edilmiştir. En yüksek anti-swarming aktivite
%71 ile PAO1 üzerinde gözlenirken P1, P2, P3 klinik izolatlarında sırasıyla %63, %57, %55 olarak
bulunmuştur.
P. aeruginosa suşlarının yaptığı kayma hareketi ölçülendirildiğinde her suşun yaptığı kayma hareketi
ile turunçgil ekstraktları uygulaması arasında istatistiksel önemli farklılık bulunmuştur. PAO1 standart suşu
(66 mm) üzerine turunçgil yaprak ekstraklarının kayma hareketi üzerine önemli inhibisyon etki gösterdiği
tespit edilmiştir. Limon, mandalina ve portakal yaprak ekstraktlarının aynı istatistiksel grupta yer alarak
sırasıyla 17.33 mm, 19 mm ve 16.33 mm kayma hareketi yaptığı gözlenmiştir (P<0.01**) (Şekil 4). P2 ve
P3 klinik izolatları da benzer istatistiksel grup oluşurken, P1 suşunda mandalina (21.33 mm) diğer turunçgil
yapraklarından (limon 14.67 mm; portakal 16.67 mm) daha az etki göstermiştir (P<0.01**).

Şekil 3. P. aeruginosa suşlarının yaptığı
kayma hareketi ve C. limon, C. sinensis,
C. reticulata yaprak ekstraktlarının
kayma hareketi üzerine etkisi

Şekil 4. P. aeruginosa suşlarının yaptığı kayma hareketi ve C. limon,
C. sinensis, C. reticulata yaprak ekstraktlarının kayma hareketi
değerleri

4. SONUÇ
Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotikler ile gerçekleştirilen mücadele, bakterinin her geçen gün
geliştirdiği mutasyonlar sonucu gösterdiği direnç sebebiyle gittikçe daha zor hale gelmekte ve enfeksiyon
hastalıkları ile mücadelede yeni stratejilerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bakteriler;
hastalıkların patogenezinde önemli rol oynayan virülans faktörlerinin sentezini aralarındaki iletişim
sayesinde gerçekleştirmekte ve bu sistemin inhibisyonu bakterilerle mücadelede umut vaat eden bir seçenek
olarak görülmektedir. P. aeruginosa ‘da bu sistemi kullanan, özellikle ağır seyirli hastane
enfeksiyonlarında, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, kronik enfeksiyonlar oluşturan fırsatçı bir
patojendir. Yapılan bu çalışmada üç turunçgil türü yaprak metanol ekstraktları bazı fenolik bileşenler
açısından incelenmiş, antibakteriyel ve antiswarming etkileri araştırılmıştır.
Çalışma sonunda elde edilen veriler C. limon, C. sinensis, C. reticulata yaprak metanol
ekstraktlarının her üçünün de farklı oranlarda protokateşik asit, rutin, hesperidin gibi fenolik bileşenler
içerdiğini göstermiştir. Ekstraksiyonu yapılan turunçgil yapraklarının Gram(-) P. aeruginosa PAO1 ve
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çoklu antibiyotik direncine sahip olan 3 klinik P. aeruginosa klinik izolatı üzerinde ise antibakteriyel etki
göstermedikleri tespit edilmiştir. Enfeksiyonlarla mücadelede yeni bir strateji olarak düşünülen çevreyi
algılama sistemi üzerine etkisi denenen turunçgil yaprak ektraktlarının bu sistemin kontrolü ile gerçekleşen
kayma hareketi üzerinde ise anlamlı derecede inhibisyon etki gösterdiği bulunmuştur. Bundan sonra
yapılacak çalışmalarda bu ekstraktların çevreyi algılama sistemi kontrolünde gerçekleşen diğer virülans
faktörleri üzerine etkisi incelenebilir ya da farklı turunçgil türleri de bu kapsamda araştırılabilir. Bu
kapsamda çevreyi algılama isteminin inihibisyonu üzerine bitkilerin kullanılması direnç gelişimi sorunu ile
mücadele de umut vaat eden bir seçenek olmasının yanısıra, sentetik moleküllere göre daha az yan etkiye
sahip olma olasılığından dolayı da önem arz etmektedir.
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ÖZET
Pozitif psikoloji olumsuz duygulara nazaran insanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesine
odaklanmaktadır. Bu bağlamda olumlu duygu durumlarının arttırılmasının kişilerin yaşam ve iş tatmin
düzeyleri üzerinde olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, veterinerlerin çalışma
koşullarını olumlu veya olumsuz algılaması açısından işe adanmışlık düzeylerinin ölçülmesidir. Ayrıca
veteriner hekimlerin yaş, cinsiyet, uzmanlık alanı, çalışma biçimi ve çalışma deneyimi, üniversitede
veteriner hekimliği tercih sırasının işe adanmışlık ve diğer değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı
incelenmektedir. Çalışma hayvancılığın en önemli sektörlerden biri olarak kabul edildiği coğrafi yerleşim
birimlerinden biri olan Kars’taki veteriner hekimler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplamda 104
veteriner hekim katılmıştır. Çalışma sonucunda veteriner hekimlerin olumlu mesleki durumlarının işe
adanmışlıklarını büyük oranda açıklarken, olumsuz mesleki durumlarının da işe adanmışlıklarını azalttığı
tespit edilmiştir. Medeni durum, çalışma kıdemi, uzmanlık alanı, çalışılan yer, açısından veterinerlerin
olumlu mesleki durum, olumsuz mesleki durum ve işe adanmışlık düzeylerinde farklılaşmalar tespit
edilmiştir. Çalışılan örneklem bağlamında yerli ve yabancı literatürde önemli bir eksiklik göze çarpmıştır.
Araştırma sonuçlarının çalışmanın kapsamı dâhilinde katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ağır çalışma
koşullarına sahip veterinerlerin, olumlu duygu durumun arttırılması ve olumsuz duygu durumun azaltılması
için farkındalık, eğitim, psikolojik danışmanlık vb. çözümlerin üretilebilmesi açısından çalışma
sonuçlarının katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşe Adanmışlık, Stres, Çalışma Koşulları, Veteriner Hekim, Pozitif Psikoloji

Working Conditions and Work Engagement: A Research on
Veterinarians
ABSTRACT
Positive psychology focuses on examining the effects of positive emotions on humans compared to
negative emotions. In this context, it is expected that positive emotional situations increase positively on
the level of life and job satisfaction of the people. The purpose of this study is to measure the levels of work
engagement in terms of the veterinarians' perception of the working conditions as positive or negative. It is
also examined whether veterinarians differ in terms of age, gender, area of expertise, working style and
working experience, university veterinary preference in terms of work engagement and other variables. The
study was conducted on veterinarians in Kars, one of the geographical settlements where animal husbandry
is considered one of the most important sectors. A total of 104 veterinarians participated in the study. As a
result of the study, it was determined that veterinarians' positive occupational states were largely explained
work engagement while their negative working conditions also reduced it. Differences were found in the
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veterinarians' positive occupational status, negative occupational status and work engagement in terms of
marital status, working age, area of expertise, place worked. In the context of the studied sample, an
important deficiency in the literature was noticed. It is aimed to contribute within the scope of study of
research results. Veterinarians with severe working conditions are encouraged to increase awareness,
education, psychological counseling, etc. in order to increase the positive emotional state and reduce the
negative emotional state. It is expected that the results of the study will contribute to the production of
solutions.

Keywords: Work Engagement, Stress, Working Conditions, Veterinarians, Positive Psychology
1. GİRİŞ
Pozitif psikoloji olumsuz duygulara nazaran insanlar üzerindeki etkilerinin incelenmesine
odaklanmaktadır. Kişinin iş yaşamında sahip olduğu pozitif güçler ve durumlar, kendi başına bireyin
yaşamında bir spiral olarak daha fazla psikolojik kaynak elde etmesini sağlarken aynı zamanda içerisinde
çalışmakta olduğu topluluğu da olumlu bir biçimde etkileyecektir (Hakanen vd., 2008). Buna göre olumlu
duygu durumlarının arttırılmasının kişilerin yaşam ve iş tatmin düzeyleri üzerinde olumlu etkiler yaratması
beklenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, oldukça büyük kişisel kaynak (özveri) gerektiren
meslek mensuplarından biri olan veterinerlerin çalışma koşullarını olumlu veya olumsuz algılaması
açısından işe adanmışlık düzeylerinin ölçmektir. Veterinerlerin işlerine olan sadakati ve adanmışlıkları
genel olarak bilinmektedir. Ancak incelenen literatürde mesleki duygu durumları ve işe adanmışlıkları
arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.
2. KURAMSAL ÇERÇEVE

Dutheil ve arkadaşlarına göre (2017) stres, bedenin gerçek veya algılanan tehditlere verdiği
yanıttır. Kanada Ruh Sağlığı Derneği’ne-CCOHS- göre (2018) stres, insanların karşılaştıkları durumlara
olan tepkileriyle ilgilidir. Bu tepkiler insandan insana, koşuldan koşula farklılıklar gösterebilir ve
çoğunlukla yaşanan stres aynı nitelik ve düzeyde değildir. Bazı streslerin ortaya çıkışı beklenti dahilinde
gerçekleşir, makul düzeydedir, yaşamlarımızda olumlu bir güç olabilir ve bizi yaptığımız işe güdüleyebilir.
Bazı durumlarda bu tür stres, evde ve işyerinde günlük zorluklarımızı karşılamak için bize enerji ve
motivasyon sağlayan şeydir. Bu tür stres, bir zorluğun üstesinden gelmemizi, kariyer elde etmemiz ve işi
gerçekleştirmemiz, verimli olmamız veya işin gerektirdiği hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olan şeydir.
Bazı insanlar bu tür zorlukları bir tür stres olarak kabul etmezler, çünkü bu zorluğu üstesinden gelerek
çoğunlukla onlar mutluluk ve doyum elde ederler.
İş kaynak-talep modeline göre (Bakker ve Demerouti, 2008) yüksek zaman baskısı, iş yükü vb. gibi
işin gerektirdiği talepler, her zaman olumsuz sonuçlar doğurmazlar. Aynı zamanda iş motivasyonu ve işe
adanmışlık gibi olumlu sonuçlar da ortaya çıkarabilirler. Olumlu ve olumsuz iyi oluş durumları farklı
koşullarda farklı tepkilere bağlı olarak gelişirler (Barbier, Peters ve Hansez, 2009: 228).
Motowidlo, Packard ve Manning (1986), mesleki stresin çalışma koşulları ve mesleki performans
arasındaki ilişkide aracı bir rol oynadığını tespit etmişlerdir. Olumsuz stres çalışanlarda endişe, depresyon
ve çalışma arkadaşlarına karşı düşmanlık gibi olumsuz durumları arttırırken, mesleki performansı, kişiler
arası ilişkileri, hayal kırıklığına tahammül, özgecilik vb. unsurları da azaltmaktadır (Motowidlo, Packard
ve Manning, 1986:619). Mesleki koşullar ve işle ilgili stresörlerin fiziksel sağlık ve iyi oluşla ilişkili
olduğuna dair birçok çalışma bulunmaktadır (Antoniou vd., 2006). Buna göre mesleki stresin işe
adanmışlığı olumsuz bir biçimde etkilememesi için çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Nitekim günümüzde modern örgütler çalışanlarının işe adanmışlıklarını arttırabilmek
için çalışma koşullarını daha motive edici ve pozitif enerji verici biçimde yeniden düzenlemektedir
(Hakanen vd., 2008:78).
Mesleki stres ve tükenmişlik (Antoniou vd., 2006), arasında bir ilişki bulunduğuna dair yoğun bir
literatür bulunmaktadır. Aynı şekilde işe adanmışlığın tükenmişlikle çok yakından ilişkili olduğu, hatta
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birbirlerinin tersi olduğuna ilişkin görüşler ileri sürülmüştür (Schaufeli ve Bakker, 2004; Bakker vd., 2008).
Buna göre mesleki stresin, tükenmişlikle ilgili olduğu gibi adanmışlıkla da yakından ilgili olduğu ileri
sürülebilir. Olumlu yönlü stres tükenmişliği azaltırken, adanmışlığı arttırabilir.
3. METODOLOJİ
Bu çalışmanın amacı, veterinerlerin çalışma koşullarını olumlu veya olumsuz algılaması açısından
işe adanmışlık düzeylerinin ölçülmesidir. Ayrıca veteriner hekimlerin yaş, cinsiyet, uzmanlık alanı, çalışma
biçimi ve çalışma deneyimi, üniversitede veteriner hekimliği tercih sırasının işe adanmışlık ve diğer
değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir.
Bu araştırmada benzer denekler (survey) yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Veriler birey
düzeyinde toplanmış, analizler de birey düzeyinde algılama temelli ölçüme dayanmaktadır.
Çalışma hayvancılığın en önemli sektörlerden biri olarak kabul edildiği coğrafi yerleşim
birimlerinden biri olan Kars’taki veteriner hekimler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplamda 104
veteriner hekim katılmıştır.
Araştırmanın modeli

Olumlu
Mesleki Stres
İşe Adanmışlık
Olumsuz
Mesleki Stres

3.1. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın modeline göre, olumlu ve olumsuz mesleki stres ve işe adanmışlık arasındaki ilişkileri
incelemek ve demografik özellikler açısından veterinerlerin olumlu ve olumsuz mesleki stres ve işe
adanmışlıkları arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmek için aşağıda yer alan hipotezler oluşturulmuştur.
H1: Olumlu mesleki stresle veterinerlerin işe adanmışlık algıları arasında olumlu yönde bir ilişki
bulunmaktadır. Olumlu mesleki stres işe adanmışlığı olumlu yönde etkilemektedir.
H2: Olumsuz mesleki stresle ile veterinerlerin işe adanmışlık algıları arasında negatif yönde bir
ilişki bulunmaktadır. Olumsuz mesleki stres işe adanmışlığı ters yönde etkilemektedir.
H3: Veterinerlerin işe adanmışlık, olumlu ve olumsuz mesleki stres algılamaları uzmanlık alanlarına
göre farklılık göstermektedir.
H4: Veterinerlerin işe adanmışlık, olumlu ve olumsuz mesleki stres algılamaları çalıştıkları yere göre
farklılık göstermektedir.
H5: Veterinerlerin işe adanmışlık, olumlu ve olumsuz mesleki stres algılamaları medeni durumlarına
göre farklılık göstermektedir.
H6: Veterinerlerin işe adanmışlık, olumlu ve olumsuz mesleki stres algılamaları mesleki kıdemlerine
göre farklılık göstermektedir.
3.2. Araştırmanın Değişkenleri ve Kullanılan Ölçüm Araçları
Araştırmanın temel değişkenleri duygusal emek, mesleki stres ve işe adanmışlıktır. Demografik
değişkenler ise yaş, cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem ve eğitim oluşturmaktadır.
Mesleki stres durum ölçümünde PNOSI ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Hansez (2001) tarafından
geliştirilmiş, Barbier, Peters ve Hansez (2009) tarafından güncellenmiştir. Tüm ifadeler hangi sıklıkla bu
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şekilde hissediyorsunuz sorusuna göre 5’li Likert skalasına göre, “1=Hiçbir zaman”-“5=Her zaman”
aralığında ölçülmüştür. İşe adanmışlık ölçümü için Schaufeli, Bakker ve Salanova (2006)’nın 9 ifadeli
kısaltılmış işe adanmışlık ölçeği kullanılmıştır. Tüm ifadeler hangi sıklıkla bu şekilde hissediyorsunuz
sorusuna göre 5’li Likert skalasına göre, “1=Hiçbir zaman”-“5=Her zaman” aralığında ölçülmüştür.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Araştırmaya katılan veterinerlerin işe adanmışlık ve mesleki stres durumlarıyla ilgili değerler Tablo
1’de ifade edilmiştir. Buna göre veterinerlerin işe adanmışlık ortalaması 3,51, olumlu mesleki stres durumu
ortalaması 3,45, olumsuz mesleki stres durumu ortalaması 2,56 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcılara hangi
sıklıkla bu şekilde hissettikleri şeklinde sorulduğu ve minimum 1- maksimum 5 arasında değerlendirmeleri
istendiği için buna göre mesleki stres ortalamalarına bakıldığında yine olumsuz mesleki stres durumunun
2,56 ortalama ile orta değerden kısmen düşük düzeyde “zaman zaman” hissedildiği ifade edilebilir.
Araştırmaya katılan veterinerlerin yaş ortalaması 34,05’tir.
Tablo 1: Araştırma Değişkenlerine İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyonlar
1. Yaş
2. İşe adanmışlık
3. Olumlu mesleki stres
4. Olumsuz mesleki stres

Ort
34,05
3,51
3,45
2,56

SS
7,8
,85
,79
,76

1
,161
,202*
,042

2

3

4

.88
,759**
-,551**

.82
-,427** .78

*p<0,05, ** p<0,01, Bold yazılı alanlar Crombach alpha α değerini göstermektedir.
Değişkenler arası korelasyonlar incelendiğinde ise Tablo 1’de görüldüğü gibi yaş ve olumlu mesleki
arasında (r=.202, p<,05) zayıf-orta ölçüde pozitif yönlü istatistiksel anlamlı bir ilişki olduğu; buna karşılık
yaş ve diğer değişkenler arasında herhangi bir anlamlı ilişkinin olmadığı görülmektedir. İşe adanmışlık ve
olumlu mesleki stres arasında (r=.759, p<,01) oldukça güçlü pozitif yönlü, işe adanmışlık ve olumsuz
mesleki stres arasında (r=-,551, p<,01) negatif yönlü oldukça güçlü istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin
olduğu Tablo 1’de görülebilecektir.
4.2. Araştırma Hipotezlerine İlişkin Bulgular
Olumlu ve olumsuz mesleki stresin işe adanmışlık üzerindeki etkisini incelemek için seri tekli ve
çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.
İlk analizde bağımsız değişken olumlu mesleki stresin işe adanmışlık üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Buna göre olumlu mesleki stresin işe adanmışlık üzerindeki etkisine ilişkin modele bakıldığında regresyon
modelinin (Tablo 2) anlamlı olduğu görülmektedir (R2=0,571, p=0,000).
Olumlu mesleki stres işe adanmışlığı %57,1 oranında açıklamaktadır. İkinci analizde bağımsız
değişken olumsuz mesleki stresin işe adanmışlık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Buna göre olumsuz
mesleki stresin işe adanmışlık üzerindeki etkisine ilişkin modele bakıldığında regresyon modelinin (Tablo
2) anlamlı olduğu görülmektedir (R2=0,296, p=0,000). Olumsuz mesleki stres işe adanmışlığı %29,6
oranında açıklamaktadır.
En son analizde bağımsız değişkenler olarak yaş, olumlu ve olumsuz mesleki stresin işe adanmışlık
üzerindeki etkileri bütün olarak incelenmiştir. Buna göre bahsedilen değişkenlerin işe adanmışlık
üzerindeki etkisine ilişkin modele bakıldığında çoklu regresyon modelinin (Tablo 2) anlamlı olduğu
görülmektedir (R2=0,653, p=0,000). Buna göre yaş, olumlu ve olumsuz mesleki stres durumu işe
adanmışlığı %65,3 oranında açıklamaktadır.
Bu durumda H1 ve H2 hipotezleri desteklenmiştir.
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Tablo 2: Olumlu Mesleki Stres ve Olumsuz Mesleki Stresin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi
p
Olumlu
Mesleki
Stresin
İşe
Adanmışlık Üzerindeki Etkisi
İşe Adanmışlık (B.lı Değişken)
Olumlu Mesleki Stres
,000
Olumsuz Mesleki Stresin İşe
Adanmışlık Üzerindeki Etkisi
İşe Adanmışlık (B.lı Değişken)
Derin Davranış
,000
Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
İşe Adanmışlık (B.lı Değişken)
Yaş
,000
Olumlu mesleki stres
Olumsuz mesleki stres

F

R

A.R2

121,963

,759

,571

39,724

,551

,296

54,969

,816

,653

Yapılan bağımsız t test analizi sonucunda uzmanlık alanlarına göre yalnızca olumsuz mesleki stres
açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=.03). Buna göre uzmanlık alanı çiftlik-büyükbaş hayvan
olan veterinerlerin olumsuz mesleki stres ortalaması 2,63 iken, evcil-küçükbaş hayvan olanların olumsuz
mesleki stres ortalaması 2,19’dur. Buna göre; H3 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Yapılan bağımsız t test
analizi sonucunda çalıştıkları yere göre yalnızca olumlu mesleki stres açısından anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (p=.03). Buna göre kamuda çalışan veterinerlerin olumlu mesleki stres ortalaması 3,31 iken, özel
klinikte çalışan veterinerlerin olumlu mesleki stres ortalaması 3,68’dir. Ayrıca varyansların eşit olmadığı
durumda işe adanmışlık açısından da anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=.000). Kamuda çalışanların
işe adanmışlık ortalaması 3,29 iken; özel klinikte çalışanların işe adanmışlık ortalaması 3,88’dir. Buna göre;
H5 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Yapılan bağımsız t test analizi sonucunda medeni duruma göre
yalnızca olumsuz mesleki stres açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p=.036). Buna göre evli
veterinerlerin olumsuz mesleki stres ortalaması 2,69 iken, bekarların olumsuz mesleki stres ortalaması
2,36’dır. Buna göre; H5 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
Yapılan tek yönlü (varyans analizi) ANOVA analizi sonucunda, veterinerlerin çalıştıkları süre
açısından (mesleki kıdem) tüm değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Olumlu
mesleki stres, çalışma kıdemine bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir
(p=.000). Buna göre çalışma kıdemi 5 yıldan az olan veterinerlerin olumlu mesleki stres ortalaması 3,58
iken, çalışma kıdemi 5-10 yıl arasında olanların olumlu mesleki stres ortalaması 2,86’ya düşmektedir. 1115 yıl ve 16-20 yıl arasında çalışma kıdemi olanların olumlu mesleki stres açısından fazla bir fark yokken
(3,62-3,64), çalışma kıdemi 21 yıl ve üzeri olan veterinerlerin 4,71 ile en yüksek olumlu stres ortalamasına
sahip oldukları görülmüştür. Ancak 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan araştırma katılımcıların sayısının az
olması nedeniyle genel olarak veterinerlerin işe ilk başladıklarında olumlu bir strese sahip oldukları ancak
bir süre sonra bu oranın düşüşe geçtiği sonrasında ise ilk başladıkları ortalamaya yaklaştıkları söylenebilir.
Çalışma kıdemi açısından olumsuz mesleki stres de istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır
(p=.047). Olumsuz mesleki stres 5 yıldan az kıdemi olan veterinerde 2,41 iken, çalışma kıdemi 5-10 yıl
arasında olanlarda 2,70’e yükselmektedir. Son olarak çalışma kıdemi açısından işe adanmışlık
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=.000). 5 yıldan az kıdemi olan
veterinerlerin işe adanmışlık ortalaması 3,75 iken, çalışma kıdemi 5-10 yıl arasında olanların işe adanmışlık
ortalaması 3,10’a düşmüştür. Buna göre H6 hipotezi desteklenmiştir.
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5. SONUÇ
Çalışma sonucunda veteriner hekimlerin olumlu mesleki durumlarının işe adanmışlıklarını büyük
oranda açıklarken, olumsuz mesleki durumlarının da işe adanmışlıklarını azalttığı tespit edilmiştir. Çalışma
sonuçları literatürdeki benzer çalışmaları (Barbier, Peters ve Hansez, 2009; Hakanen vd., 2008; Cake vd.,
2015) destekler niteliktedir. Medeni durum, çalışma kıdemi, uzmanlık alanı, çalışılan yer, açısından
veterinerlerin olumlu mesleki durum, olumsuz mesleki durum ve işe adanmışlık düzeylerinde farklılaşmalar
tespit edilmiştir. Ağır çalışma koşullarına sahip veterinerlerin, olumlu duygu durumun arttırılması ve
olumsuz duygu durumun azaltılması için farkındalık, eğitim, psikolojik danışmanlık vb. çözümlerin
üretilebilmesi açısından çalışma sonuçlarının katkı sağlaması beklenmektedir.
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ÖZET
Öğrencilerin mesleğine ve bölümüne adapte olabilmesi için yapılan staj uygulamaları ülkemizde
zorunlu hale getirilmiştir. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin saha ve büro olmak üzere iki ayrı zorunlu staj
uygulaması bulunmaktadır. Bu çalışmada Herzbergin çift faktörler teorisini açıklanarak, motivasyonun staj
sürecindeki ve sonrasındaki etkileri ve sonuçları incelenmektedir. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin staj
döneminde edindikleri motivasyonun, eğitim sürecindeki olumlu/olumsuz yansımaları ve süreç sonundaki
alan seçimi belirlenmesi üzerine etkileri, Herzbergin çift faktörler teorisine göre değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Çalışmada alan yöntemi kullanılarak; Bitlis Eren Üniversitesi’nde öğrenim gören inşaat
mühendisliği öğrencileri üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirilerek
öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnşaat Mühendisliği, öğrenci, staj, Herzberg’in Teorisi
Evaluation of the Internship Period Motivation of Civil Engineering Students Using
Herzberg's Double Factors Theory
ABSTRACT
Internship applications are made compulsory in our country so that students can be admitted
to the profession and the department. There are two compulsory internship applications for civil
engineering students as field and office. In this study, Herzberg double factor theory is explained
and the effects and results of motivation during and after internship are examined. The motivations
of civil engineering students during the internship period, the positive / negative reflections in the
training process and the effects on the selection of the area selection at the end of the process have
been tried to be evaluated according to the Herzberg’s double factor theory. Using field method in
study; civil engineering students in Bitlis Eren University were surveyed. The findings were
evaluated and suggestions made.
Keywords: Civil engineer, student, internship, Herzberg’s theory
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1 GİRİŞ
Stajyer çalışanlar teorik eğitimi alan ve/veya pratikte uygulayan personellerdir. Stajyer
çalışanların staj döneminde edindikleri deneyimin okul hayatında derslerinde ve iş hayatında
yapacakları tercihler üzerindeki etkisi Herzberg’in çift faktörler teorisi ile değerlendirip çözüm
arayışına girilmiştir. Bu çalışmanın amacı, stajyer çalışanların staj döneminde yaşadıklarının
etkilerini incelemek olup, çift faktörler teorisine göre gereksinimlerini belirlemektir. Araştırma,
Bitlis Eren Üniversitesinde yapılmıştır. Anket çalışması son sınıf öğrencileri başta olmak üzere
örgün öğretim ve ikili öğretim öğrencileri ile yapılmıştır. Motivasyon faktörlerinin stajyer
çalışanları üzerindeki öneminin dikkate alınması gerektiğini ortaya koyma amaçlanmıştır.
2 STAJ EĞİTİMİ VE ÖNEMİ
Öğrencilerin ileride iş yaşamlarını tanımaları için içinde bulunacakları ve yaşayacakları
dünyadan küçük bir kesit sunmakta olan staj eğitiminin önemini belirtmeden önce mesleki
eğitimden bahsedilmelidir [1,2]. Bireyin tüm yönleri ile gelişimini sağlayan mesleki eğitim, teorik
ve uygulamalı alanlarda bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki eğitim
programlarından olan staj eğitimi ise okullar tarafından iş deneyimini öğretmek amacıyla
yaptırılmaktadır. Öğrencileri mesleğe hazırlamak için sadece bilgi vermek yeterli olmamaktadır.
Mesleki eğitim olan staj eğitiminde öğrencilere meslek sevgisini ve meslek uygulamalarını
öğretmek gerekmektedir [2]. Sistematik süreci gözlemleme ve yaparak öğrenme olan staj
eğitiminin faydalı olabilmesi için iş veren ve stajyer arasında mutualist bir ilişki olması
gerekmektedir [1]. İnşaat mühendisliği uygulamaya dayalı bir bölüm olduğu için yapılan stajlarda,
derslerde öğretilen teorik bilgilerin staj döneminde pratiğe geçmesi amaçlanmaktadır. Bilgilerin
doğaçlama olarak kullanılması gereken yanlış veya hatalara anında çözüm üretmek gerekmektedir.
Bunun için öğrenme zorunludur. Bu nedenle yanlışlar öğretici olup geliştiricidir.
3 HERZBERG’İN ÇİFT FAKTÖRLER TEORİSİ
Sosyal bilimlerin çokça incelediği motivasyon insan ilişkilerine yön vererek bireyin örgütsel
davranışlarını inceler ve örgüt içindeki verimli davranışları açıklamaktadır [3]. Güdü (motivasyon)
istekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır [4]. Güdüleme
konusunun ilk ele alınması Abraham Maslow tarafındandır. Güdülemenin insan üzerinde ki
etkilerini incelemiştir. Bu incelemede insanların fedakarlıklarda bulunmalarının sebeplerini ve
itaat etme nedenlerini araştırmıştır. Bunun sonucunda insanların bazı gereksinimleri olduğunu
tespit etmiştir. Ve bu gereksinimlerinin karşılanması gerektiği davranışlarının sebebini
açıklamaktadır [5]. Maslow’un görüşlerini temel alan Herzberg, motivasyon kavramını farklı bir
şekilde ele almıştır. Çalışanların bireysel farklılıklarının olduğunu ve bunun için motivasyon
kavramının yetmediğini belirterek bu kavramı açmaya karar vermiştir. Motivasyon kavramını,
motive edici faktörler ve hijyen faktörleri olarak iki ayrı gruba ayırmıştır [6-11]. Herzberg’in
motivasyon kavramını iki ayırmasına esas olan araştırma ise Pittsburgh’da Herzberg ve arkadaşları
tarafından yapılan mühendis ve muhasebecilerden oluşan bir grup üzerinde yapılmıştır. Bu
araştırmada iyi ve kötü duyguları tetikleyen olaylar incelenmiştir. İş tatmini ve tatminsizliğinin
sebeplerini kabaca iki kategoride belirlenmiştir [7-8-10].
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İnsanla farklı şekillerde etkileyen bu faktörler ‘hijyen faktörleri’ ve ‘motive edici faktörler’
olmak üzere ikiye ayrılıp ve şöyle sıralanmıştır;
Tablo 1. Motive Edici Faktörler ve Hijyen Faktörler [9]
Motive Edici Faktörler
Hijyen Faktörler
Başarı
Denetim Kalitesi
Tanınma
İşin Kendisi
Gelişme İmkanları
İlerleme İmkanları
Sorumluluk
Geri Bildirim

Şirket Kuralları ve Politikası
Ücret
Çalışma Koşulları
İş Güvenliği
Kişisel Yaşantı
Statü
Bireyler Arası İlişkiler

4 ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu çalışmanın amacı, Bitlis Eren Üniversitesi’nde I. ve II. öğretim inşaat mühendisliği
bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin yaptığı büro ve şantiye stajı olmak üzere ikiye ayrılan
zorunlu staj çalışmasını, öğrenciler açısından nasıl değerlendirildiğini tespit etmektedir. Staj
çalışması tarafları olan stajyer, iş yeri sahibi ve çalışanlar arasından öğrenci tarafı olan stajyerler
açısından staj çalışmasının değerlendirilmesine ilişkindir. Çalışmadaki amaç, öğrencilerin staj
çalışması hakkında eksik buldukları yerler, beklentileri, düzeltilmesini istedikleri yerleri
değerlendirme sonucu ortaya koymaktır.
5 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırma, anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma yapılmadan önce hem bu alanda
yapılmış olan çalışmalar hem de bu araçlarla yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Anket soruları
oluşturulurken öncelikle Herzberg’in Çift Faktörler Teorisi dikkate alınarak bu çalışmalardan
faydalanılmıştır. Soruların amaca uygunluğu ve açıklayıcılığı değerlendirilmiştir. Anket, iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik yapı belirtmeye yönelik dört soru ve ikinci
bölümde ise öğrencilerin yaptıkları stajı değerlendirmek üzere otuz iki soru sorulmuştur. Araştırma
verilerine ulaşmak amacı için tutum ölçer olan Likert ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert ölçeğinde
“tamamen katılıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “katılıyorum”, “katılmıyorum”, “hiç
katılmıyorum” ifadeleri ile öğrencilerin tepkileri ölçülmüştür. Anket çalışmasında ankete katılan
öğrenci kadar anket değerlendirilmiştir. Öğrencilerin staj döneminde yaptıkları staj çalışması
değerlendirmeye yönelik görüşlerin yüzde, frekans, geçerli yüzde ve biriken yüzde cinsinden
hesaplanmıştır. İnşaat mühendisliği öğrencilerinin staj çalışması ile ilgili görüşlerini
değerlendirmek için yapılan bu çalışmada, dört soru demografik yapı belirleme sorularıdır.
Tablolarda puanlama derecesi “Hiç Katılmıyorum 1, Katılmıyorum 2, Kısmen katılıyorum 3,
Katılıyorum 4, Tamamen Katılıyorum 5” olarak kabul edilmiştir
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6 BULGULAR
Ankete katılan öğrencilerin %17,6 oranını kadın öğrenciler oluşturup %82,4 oranını erkek
öğrenciler oluşturmaktadır (Tablo 2). Bu ankete katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu erkek
öğrenciler oluşturmaktadır. Yaş dağılımında en yüksek oran (%75) 21-30 yaş arası öğrencilerin
olduğu görülmektedir. Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu 21-30 yaş arası erkek
öğrenciler oluşturmaktadır. Stajyer öğrencilerin özel sektörde staj yapma oranlarının (%69,1)
yüksek olduğu görülmektedir. Zorunlu staj eğitimi toplam kırk gündür. Öğrencilerin en büyük
oranla (%63,2) sadece mecbur oldukları gün sayısı kadar yapmışlardır. Staj süresinde stajyer
öğrencilerin motivasyonları yüksek tutulması durumunda, zorunlu olduğu için değil işi öğrenmek,
işine alışmak, iş geleceğine kendini hazırlamak adına yapabildiği süre boyunca staja devam
edebilirlerdi. Zorunlu staj gününden sonra da staja devam eden öğrencilerin oranı ise %19,1 olduğu
görülmektedir. Çalışma koşulları sorularına bakıldığı zaman yemek ve benzeri ihtiyaçların
oluştuğu görülmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanmasında en büyük oran (%33,8) tamamen
karşılandığı yönünde olandır. Staj süresinin yeterli olması sorusuna, en yüksek oran (%33,8)
katılıyorum oranıdır. Staj saatlerinin yeterli olması üzerine olan soruda, en yüksek oranın (%45,6)
katılıyorum olduğu görülmüştür. İş güvenliği ile ilgili sorularda ilk soru işveren ve çalışanların iş
güvenliği tedbirleri alıp almadığı üzerinedir ve bu sorudaki en yüksek oranın (%38,2) iş güvenliği
tedbirleri alındığına katılmadıkları yönündedir. Kurum ve çalışanların iş güvenliği alıp almadığını
soran soruda da, iş güvenliği tedbirinin alındığını katılmadıkları düşünenlerin oranı (%33,8)
yüksektir. Stajyer çalışanın kendisinin iş güvenliği tedbirlerine uyduğu sorulduğunda iş güvenliği
tedbirini aldığına katılmama oranı (%30,9) ve kısmen katılma oranı (%30,9) aynı olup en yüksek
oranlardır. Stajyer çalışanların staj süresinde kendilerine verilen görevlerin kontrol edilmesi
sorusuna en yüksek oran (%33,9) katıldığı yönündedir. Şirket yönetimi ve politikası üzerine olan
sorularda işverenin çalışmaya teşvik etmesi sorusuna katılanların oranı (%36,9) ve tamamen
katılanların oranı (%36,9) eşit eve en yüksek değerlerdir. Kurum çalışanlarının çalışmaya teşvik
etmesi sorusuna katılanların oranı (%44,1) en yüksek değerdir. Stajyerlerin staj yaptığı yerlerde
işverene soru sorabilme sorusuna tamamen katıldıkları oran (%44,1) en yüksek değerdir.
Çalışanlara soru sorma sorusuna tamamen katıldıkları oran (%39,7) en yüksek değer olduğu
görülmektedir. Ücret faktörüne gelindiği zaman staj boyunca stajyer çalışanların maddi
ihtiyaçlarının karşılanması sorusuna en yüksek oran (%68,5) hiç katılmadıkları yönündedir. Bu
ihtiyaçların işveren veya kurum tarafından verilse idi stajyerlerin staj döneminde çalışma
isteklerinin artması sorusuna en yüksek oranın (%57,4) tamamen katıldıkları olduğu görülmüştür
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(Tablo 3).
Tablo 2. Hijyen faktörler
Derecelendirme
Yemek ve benzeri ihtiyaçların oluşması

2
4,4

3
7,4

4
12,1

5
68,8

33,8
5,9
1,5
29,4

16,2
10,3
1,5
38,2

23,5
27,9
10,3
17,6

5,9
33,8
45,6
7,4

20,6
22,1
41,2
7,4

22,1

33,8

29,4

5,9

8,8

30,9

30,9

27,9

4,4

5,9

Verilen görevlerin kontrol edilmesi

2,9

5,9

27,9

33,8

29,4

İşverenin çalışmaya teşvik etmesi
Kurum çalışanlarının çalışmaya teşvik etmesi
İşverene her zaman soru sorabilme
Kurum çalışanlarına her zaman soru sorabilme
Staj boyunca çalışmalarımın maddi açıdan
karşılanması
İş veren veya kurum tarafından ücretin verilmesi
çalışma isteğimi arttırması

1,5
7,4
1,5
0

4,4
4,4
7,4
1,5

20,6
16,2
16,2
20,6

36,8
44,1
30,9
38,2

36,8
27,9
44,1
39,7

68,5

14,7

5

7,4

4,4

4,4

5,9

11,8

20,6

57,4

Yemek ve benzeri ihtiyaçların karşılanması
Staj süresince çalışma günleri yeterli olması
Staj süresince çalışma saatleri yeterli olması
İş veren ve çalışanların iş güvenliği tedbirleri alması
Kurum ve çalışanlar tarafında gerekli iş güvenliği
tedbirlerinin alınması
Staj süresinde gerekli iş güveliği tedbirleri alınması

Çalışma koşulları

İş Güvenliği

Denetim Kalitesi

Şirket Yönetimi ve
Politikası

Ücret

1
7,4

Tablo 3. Motivasyon Faktörleri
Derecelendirme

1
00

2
10,5

3
13,2

4
38,2

5
47,1

Saha çalışmasında teorik bilginin yeterli gelmesi
Büro çalışmasında teorik bilginin yeterli gelmesi
Stajın teorik bilgiyi uygulama fırsatı sunması
Verilen görevleri tamamlamam mesleğe olan ilgimi
arttırması
Verilen görevleri başarı ile tamamlama

8,8
7,4
7,4

2,9
8,8
1,5

23,5
29,4
27,9

44,1
39,7
32,4

20,6
14,7
30,9

20,9

10,5

80,8

41,2

45,6

1,5

2,9

16,2

39,7

39,7

Verilen görevleri tamamlandığında takdir edilme

40,4

40,4

29,4

35,3

26,5

Verilen görevleri tamamlandığında ödüllendirilme
Büro stajının proje çalışması ve yönetiminde tecrübe
sağlaması
Saha stajının şantiye tekniği ve yönetiminde tecrübe
sağlaması
Çalışanlar tarafından işlerle ilgili fikirlerin sorulması
Mesleğin maddi ihtiyaçları karşılayabilmesi
Mesleğin psiko-sosyal ihtiyaçları karşılayabilmesi
Staj çalışmasının verimli olması
Yapılan işin benimsenmesi
Edinilen tecrübe ve başarı mesleğe ilgiyi arttırması
Gurur duyulacak bir meslek olması
Staj süresinin fazla olmasına bağlı olarak bilgi ve
tecrübenin artabilmesi

60,3

14,7

8,8

7,4

8,8

70,4

10,3

22,1

32,4

27,9

1,5

4,4

22,1

38,2

33,8

50,9
50,9
8,8
0
0
0
0

16,2
70,4
5,9
2,9
1,5
4,4
2,9

30,9
26,5
27,9
17,6
11,8
10,3
11,8

27,9
30,9
35,3
26,8
33,8
29,4
23,5

19,1
29,4
22,1
42,6
52,9
55,9
61,8

5,9

5,9

5,9

25

57,4

Verilen görevleri tamamlama
İşi Başarma

Sorumluluk
Takdir Edilme
ve Ödül
Gelişme
İm
kan
ları
Tanınma
Geri Bildirim

İşin Kendisi
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İşi başarma başlığı altındaki sorulardan ilki verilen görevlerin tamamlanmasıdır bu sorunun
en yüksek değeri (%47,1) ile tamamen katıldıkları yönündedir. Stajyerlerin okulda öğrendikleri
teorik bilginin saha çalışmalarında yeterli gelmesi sorusuna en yüksek oran (%44,1) katıldıklarını
fakat büro çalışmalarında okulda öğrendikleri teorik bilginin yeterli gelmesi sorusuna en yüksek
oran (%39,7) hiç katılmadıkları görülmektedir. Staj, stajyerlerin edindikleri teorik bilgiyi
uygulama fırsatı sunması sorusuna en yüksek oran (%32,4) katıldıkları yani stajın teorik bilgiyi
uygulama fırsatı sunmasıdır. Stajyerler verilen görevleri tamamlayınca mesleğe olan ilgilerinin
arttığına katıldıkları oran (%41,2) tamamen katıldıkları oran (%45,6) en yüksek oranlar olup
mesleğe olan ilgilerini arttıran bir etken olduğunu göstermektedir. Stajyerlerin staj döneminde
verilen görevleri başarı ile tamamlama sorusunda katıldıkları ve tamamen katıldıkları oranın
(%39,7) eşit ve en yüksek oranlar olup görevi başarı ile tamamladıklarını göstermektedir.
Stajyerlerin staj döneminde verilen görevleri tamamlamaları sonucunda işveren, çalışanlar veya
kurum tarafından takdir edildiği fakat bu çalışmaları sonucunda herhangi bir ödüllendirme
yapılamadığı en yüksek oranı (%60,3) alarak belirtilmiştir. Stajyerlerin büro stajında proje
çalışması ve yönetiminde tecrübe edinmesine en yüksek oran (%32,4) katıldıkları yönündedir.
Stajyerlerin saha stajında şantiye tekniği ve yönteminde tecrübe edinmesinde en yüksek oran
(%38,2) katıldıkları yönündedir. Stajyerlerin staj döneminde çalışanlar tarafından fikri sorulması
sorusuna en yüksek oran (%30,9) kısmen katıldıklarıdır. Staj döneminde stajyerlerin ileride
olacakları mesleğin maddi ihtiyaçları karşılayabilmesi sorusuna en yüksek oran (%30,9)
katıldıklarını göstermektedir. Mesleğin psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi sorusuna en
yüksek oran (%35,3) katıldıkları yönündedir. Stajyerlerin yaptıkları stajın verimli olması sorusuna
ise en yüksek oranla (42,6) tamamen katıldıkları görülmektedir. Stajyerlerin yapacakları işi
benimseme oranlarından en yüksek oran (%52,9) ile tamamen katıldıkları görülmektedir. Staj
döneminde edinilen tecrübe ve başarı mesleğe olan ilgiyi arttırması sorusuna en yüksek oran
(%55,9) tamamen katıldıkları görülmektedir. Staj yapılan mesleğin gurur duyulacak bir meslek
olduğu en yüksek oran (%61,8) ile gösterilmekte. Staj süresinin daha uzun olduğunda bilgi ve
becerinin artabilmesi sorusuna en yüksek oran (%57,9) tamamen katıldıkları yönündedir.
7 SONUÇ
Araştırmanın örnekleme alanı, Bitlis Eren Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün
normal ve ikili öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Ülkemizde inşaat sektörüne kadın
öğrencilerden çok erkek öğrencilerin tercihi olmuştur. Araştırma yapılan okulun öğrencilerinde de
büyük çoğunluğu erkek öğrenciler oluşturmaktadır. İnşaat mühendisliği, her meslekte olduğu gibi
okulda öğrenilen teorik bilgiler yeterli gelmemektedir. Bu sebeple öğrenim süresi boyunca iki ayrı
zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi’nde öğrenim gören İnşaat
Mühendisliği Bölümü, ikinci sınıfın yazında yapılan staj saha stajıdır. Stajyer öğrencilerin bu staj
çalışmalarında motivasyonlarının düşmesine, mesleğe olan ilgilerinin azalmasına ve mesleği
sevmeyi bırakmalarına sebep olan eksiklikler bulunmaktadır. Bunların giderilmesi durumunda
öğrencilerin motivasyonunun artacağı düşünülmektedir. Bu eksikliklere anket sorularından yola
çıkarak bakılırsa ilk olarak hijyen faktörleri bulunmaktadır.
Hijyen faktörleri kategorisindeki soru başlıkları; çalışma koşulları, iş güvenliği, denetim
kalitesi, şirket yönetimi ve politikası, ücret olmak üzere beşe ayrılmaktadır. Çalışma koşullarına
bakıldığında yeterli gelmediği görülmektedir. Stajyer öğrencilerin staj döneminde çalıştıkları
yerde iş güvenliğine yeteri kadar önem verilmediğini gördüklerini belirtmişlerdir. Fakat
öğrencilerinde bu uygulamaya uydukları görülmektedir. Denetim kalitesinin iyi olduğu
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görülmektedir. Şirket yönetimi ve politikasına bakıldığında kurum çalışanları ve işveren tarafından
stajyerlerin çalışmaya teşvik edildiği ve stajyerlerin rahat soru sorabildiği görülmektedir. Ücret
konusuna geldiğimizde ücret faktörünün yeterli gelmediği belirtilmiştir. Stajyerlerin maddi
ihtiyaçlarının karşılanmadığı görülüp ayrıca karşılandığı zaman çalışma isteğinin artacağı
belirlenmiştir.
Motivasyon faktörleri ise; işi başarma, sorumluluk, takdir edilme ve ödüllendirme, gelişme
imkânı, tanınma, geri bildirim, işin kendisi olmak üzere yediye ayrılmaktadır. İşi başarma
başlığındaki sorulara bakıldığında verilen işlerin tamamlandığı belirtilmiştir. Saha ve büro
çalışmasında teorik bilginin yeterli gelip gelmediği sorusuna ise teorik bilginin yeterli geldiği
görülmektedir. Takdir edilme ve ödüllendirme başlığına bakıldığında ise stajyerlerin yaptıkları
çalışmalar sonucunda takdir edildiği fakat ödüllendirilmediği görülmektedir. Gelişme imkanları
sorularında proje yönetimi ve saha yönetiminde stajyerlerin tecrübe edindiği görülmektedir.
Tanınma sorularında stajyerlerin çalışanlar tarafından fikirlerinin kısmen sorulduğu
görülmektedir. Geri bildirimde mesleğin maddi ihtiyaçları ve psiko-sosyal ihtiyaçları karşılayacağı
düşünülmektedir. Yapılan işin benimsendiği yapılan stajın mesleğe başarı ve tecrübe katacağı
düşünülmektedir. Stajyerlerin gurur duyacakları bir mesleği seçtikleri görülmektedir. Staj
süresinin daha uzun olmasıyla bilgi ve tecrübe artacağı düşünülmektedir fakat buna rağmen
öğrencilerin staj süresini uzun olmasını istemedikleri görülmektedir. Öğrencilerin çalıştıkları
yerde motivasyon faktörlerinin çoğunun karşılandığı halde stajın hemen bitmesini istemektedir.
Öğrenciler yaz aylarında çalışmak yerine staj yaptıkları için hemen bitmesini istemektedir. Staj
bittiğinde herhangi bir işe başlayarak aylık ücret karşılığı çalışmaya başlamaktadırlar. Hijyen
faktörü olan ücret ülkemizde motivasyon faktörü olmaktadır. Öğrenciler staj süresinde ücret
alırlarsa işlerine karşı olan motivasyonu artacağı düşünülmektedir. Staj süresini zorunlu süreden
fazla yapmaya başlayacakları düşünülmektedir.
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Kentsel Yapı Stoku için Hızlı Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılması
Üzerine Bir Çalışma
Melike Konur*
İnşaat Mühendisliği, Diyarbakır
Doç. Dr. Ercan Işık
Bitlis Eren Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Bitlis
Arş. Gör. Veda Seven Biçen
Bitlis Eren Üniversitesi, Mimarlık, Bitlis
ÖZET
Yapıların risk değerlendirilmesi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler ile çok
olan yapı stokunda detaylı incelenecek binaların önceliğine karar verilebilmektedir. Çalışmada iki
farklı hızlı değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Kanada Sismik Tarama yöntemi ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi seçilmiştir. Her
iki yöntemde de sokaktan ve kısmen bina içerisine girilerek bir takım bilgiler yardımı ile binalar
için risk önceliği hesaplanabilmektedir. Çalışma alanı olarak Diyarbakır ilinin Ofis semtinde yer
alan yirmi adet betonarme bina seçilmiştir. Tüm binalar her iki yönteme göre değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar yorumlanarak öneriler getirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile binaların sadece
risk öncelikleri belirlenmiştir. Binalar ile ilgili kesin kararlar ancak detaylı analizler sonucu elde
edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Hızlı değerlendirme, Birinci aşama, Kanada, risk
A Study on the Usage of Rapid Assessment Methods for Urban Building Stock
ABSTRACT
There are different methods for risk assessment of the structures. With these methods, the
priority of the buildings to be examined in detail can be decided. Two different rapid assessment
methods were used in the study. The Canadian Seismic Survey method and First Stage Assessment
Method established by the Ministry of Environment and Urban Development was selected. In both
methods, the risk priority can be calculated for the buildings with the help of some information by
entering the building from the street and partly inside the building. Twenty reinforced concrete
buildings located in the Ofis area of Diyarbakır province were selected as the study area. All
buildings were evaluated according to both methods. The results obtained were interpreted and
suggested. Only the risk priorities of the buildings were determined with the results obtained. Final
decisions about buildings should be made only after detailed analysis.
Keywords: Ofis, Rapid assessment, First stage, Canadian Seismic Survey
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1. GİRİŞ
Dünyadaki en aktif deprem kuşaklarından biri içinde yer alan Türkiye’de binaların depreme
dayanıklı tasarım ilkelerine göre tasarlanması önem arz etmektedir. Geçmiş depremler ışığında
ülkemizde yapılmış olan yapılardan birçoğunun depreme dayanıklı yapı tasarım kurallarına
uymadığı bilinmektedir [1,2].
Yapılar ile ilgili analizlerin olası bir depremden önce yapılması modern afet yönetiminin
açmalarından biridir. Bu şekilde afet olmadan tedbir almak ile can ve mal kayıpları en aza
indirgenebilir. Mevcut yapı stokunun çok olması yapılar ile ilgili daha hızlı sonuç verecek
yöntemlerin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Literatürde çok sayıda hızlı değerlendirme
yöntemi mevcuttur. Bu yöntemler ile yapı stoku üzerinde hızlı ve bilimsel bir şekilde
değerlendirme yapılarak binalar arasında risk öncelliği belirlenebilmektedir. Bu yöntemler ile bina
ile ilgili kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Bu yöntemler sadece risk önceliği belirleme
amacı gütmektedir [3,4]. Bu çalışma bu yöntemlerden Kanada Sismik Tarama Yöntemi ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi
kullanılmıştır. Her iki yöntem için gözlemsel olarak edilen bir takım parametreler yardımı ile risk
önceliğine karar verilebilmektedir [5,6]. Bu amaç doğrultusunda Diyarbakır ilinde nüfusun yoğun
olduğu semtlerden Ofis semti çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu semte bulunan yirmi adet
betonarme (BA) bina için her iki yöntem ayrı ayrı kullanılmıştır.
Diyarbakır ilinin tarihi yerleşimi Sur İçi denilen bölgede iken ticaret merkezi olarak Dağkapı
semti ön plana çıkmıştır. Şehirleşme ile bu yerleşim birimlerine Ofis semti katılmıştır. Zaman
içerisinde bu semt ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu durum günümüzde de devam etmektedir.
Diyarbakır’ın cazibe merkezlerinden biri Ofis semtidir. Bu amaç doğrultusunda semtte çok sayıda
ticari amaçlı kullanılan yapı bulunmaktadır. Özellikle yapıların zemin katları ticari amaç için
tasarlanmıştır. Semt, ticaret amaçlı kullanıldığından insan sirkülasyonu oldukça fazla olmaktadır.
Bu çalışmada bu sebeplerden dolayı çalışma alanı olarak bu semt seçilmiştir.
Çalışma ile yapılar için kullanılan hızlı değerlendirme yöntemlerin uygulanması
amaçlanmıştır. Her iki yönteme göre elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar
yorumlanmış ve öneriler getirilmiştir.
2. MATERYAL ve METOT
Çalışma ile hızlı değerlendirme yöntemlerinin kullanılabilirliğin daha pratik olduğu iki farklı
yöntem seçilmiştir. Bu yöntemlerde yapı ile gözleme dayalı bazı parametreler belirlendikten sonra
yöntemlerde ifade edilen formülasyonlar yardımı ile yapıların sonuç puanlarına karar
verilmektedir. Bu parametreler olası bir depremde yapı savunma mekanizmasını zayıflatacak
unsurları kapsamaktadır [5]. Bu parametrelerden biri ve diğerlerine yapı stokundan oldukça fazla
karşılaşılan yumuşak kat kavramıdır. Özellikle yapıların zemin katlarının ticari amaç
doğrultusunda bölme duvarsız geniş alanlı şekilde tasarlanması sonucu yapı dayanımı katlar
arasında farklılıklar göstermektedir. Bunun sonucu olarak katlar arası rijitlik ve dayanım
farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak yapıda yumuşak kat kavramı oluşmaktadır.
Bu da yapıda istenmeyen bir durumdur [7,8,9].
Kısa kolon, düşeyde süreksizlik, yatayda süreksizlik, yapım yılı, görünen yapı kalitesi, tepeyamaç etkisi bu olumsuzluk parametrelerinden bazılarıdır [6, 10-14].
Bu olumsuzluk parametreleri depremlerde karşılaşılan tipik hasar nedenleri örtüşmektedir.
Bu parametrelerin çıkış noktası da deprem hasalarından elde edilen verilerdir. Bu bağlamda
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deprem sonrası g-hasar tespitlerinin önemini ortaya koymaktadır. Eldeki verilerek kullanılarak
hızlı değerlendirme yöntemleri bilimsel bir taban oturtulmuştur. Çalışmada iki farklı hızlı
değerlendirme yönteminin nasıl uygulanacağı aşağıda belirtilmiştir.
2.1 Kanada Sismik Tarama Yöntemi
Kanada Ulusal Araştırma Birliği tarafından yayınlanan ilkeler doğrultusunda önerilen
yöntem çok aşamalı bir incelemenin ilk aşaması olarak düşünülmekte ve incelenen bina
grubundaki her bir binanın deprem riskinin sayısal olarak ön değerlendirilmesini içermektedir.
Sayısal değerlendirme yapıldıktan sonra öncelik sırasına göre daha kapsamlı bir çalışma mutlaka
yapılmalıdır [15].
Yöntemde kullanılan gerekli olan parametreler aşağıda verilmektedir [11, 15, 16];
•Yapının bulunduğu bölgenin depremselliği (A)
•Yerel zemin koşulları (B)
•Taşıyıcı sistem türü (C)
•Döşeme sistemi (D)
•Binada bulunan düzensizlikler (E)
•Binayı kullanan insan sayısına göre bina önem katsayısı (F)
•Binanın genel durumu (G)
•Yapısal olmayan bileşenler (H)

Şekil 1. Kanada sismik tarama formu [11]
Bu yöntemde her bir parametre bir harf ile ifade edilmiştir. Elde ifade edilen paramtre değerleri
aşağıda verilen ifadeler kullanılak yapı için sonuç puanlarına ulaşılabilmektedir. Bu ifadeler Tablo 1’de
verilmiştir parametrelere göre hesaplanır [17].
Tablo1. Kanada Sismik Tarama Parametreleri
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Yapısal indeks (SI)
Yapısal olmayan indeks (NSI)
Yapısal indeks ve yapısal olmayan indeks değerleri toplanarak
yapının toplam puanı (SPI)

SI = AxBxCxDxExF
NSI = BxFxGxH
SPI = SI + NSI

Elde edilen sonuçlar Tablo 2’ de verilen sınır değerlerle karşılaştırılır. Öncelik sıralamasında
kullanılacak sınır değerler;
Puan Türü
SI ya da NSI
SPI
SPI
SPI
SPI

Tablo 2. Öncelik Sıralaması
Sınır Değer
Değerlendirme
1.0~2.0
Yeterli deprem güvenliği
<10
Düşük öncelikli binalar
10~20
Orta öncelikli binalar
>20
Yüksek öncelikli binalar
>30
Çok tehlikeli binalar

Kanada Sismik Tarama Yöntemi kullanılarak yapılara için sonuç puanları Tablo 3’verilmiştir.
Tablo3. Kanada Sismik Tarama Yöntemine göre bina sonuç puanları
BİNA
NO

A

B

C

D

E

F

G

H

SI

NSI

SPI

Risk
Öncelik
Sırası

1

3

1.25

1

1

1

1.5

3

1

5.63

5.63

11.25

6

2

3

1.25

1

1

1.50

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

9

3

3

1.25

1

1

2.8

1.5

1

1

15.75

1.88

17.63

1

4

3

1.25

1

1

1.5

1.5

3

1

8.44

5.63

14.06

4

5

3

1.25

1

1

1.3

1.5

1

1

7.31

1.88

9.19

20

6

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

13

7

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

12

8

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

11

9

3

1.25

1

1

1.5

1.5

2

1

8.44

3.75

12.19

5

10

3

1.25

1

1

1.3

1.5

2

1

7.31

3.75

11.06

7

11

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

10

12

3

1.25

1

1

1.3

1.5

2

1

7.31

3.75

11.06

8

13

3

1.25

1

1

1.3

1.5

3

1.5

7.31

8.44

15.75

2

14

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

18

15

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

17

16

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

16

17

3

1.25

1

1

1.3

1.5

1

1

7.31

1.88

9.19

19

18

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

15

19

3

1.25

1

1

1.5

1.5

3

1

8.44

5.63

14.06

3

20

3

1.25

1

1

1.5

1.5

1

1

8.44

1.88

10.31

14

494 | P a g e https://imeset.org/proceedings/

IMESET’18 DUBAI

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and
Technology (IMESET’18 Dubai)
Oct 25-27, 2018, Dubai

Elde edilen sonuçlar göre iki adet bina düşük öncelikli, on sekiz adet bina ise orta öncelikli
bina olarak elde edilmiştir. Ayrıca yirmi bina içerisinde öncelik sıralaması belirlenmiştir.

2.2 Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi
Bu yöntem, 1-7 katlı mevcut betonarme binalar için kullanılabilir. Çalışmada dikkate alınan
binalar 5, 6 ve 7 katlı olarak seçilmiştir. Yapılar seçilirken ayrık nizamda inşa edilen yapılar
seçilmiştir. Yapıların tamamı tepe-yamaç etkisi olmayan düz yerlerden seçilmiştir. Yöntemde,
kullanılan parametrelere karşılık gelen değerler hesaplanarak her yapının yapı performans puanı,
taban puanı, yapısal sistem puanı hesaplanmıştır. Kullanılan parametrelerden birkaçı aşağıda
verilmiştir [6];
 Mevcut durum ve görünen kalite: Binanın görünen kalitesi malzeme ve işçilik
kalitesine ve binanın bakımına verilen önemi yansıtır. Binanın görünen kalitesi iyi, orta
ve kötü olarak sınıflandırılmalıdır.
 Yumuşak kat/zayıf kat: Kat yüksekliği farkının yanı sıra katlar arası belirgin rijitlik
farkı da dikkate alınarak gözlemsel olarak belirlenmelidir.
 Düşeyde düzensizlik: Düşeyde devam etmeyen çerçeve ve değişen kat alanlarının
etkisini yansıtmak amacıyla dikkate alınacaktır. Bina yüksekliği boyunca devam
etmeyen kolonlar veya perdeler düşeyde düzensizlik oluşturur.
 Ağır çıkmalar: Zemine oturan kat alanı ile zemin üstündeki kat alanı arasındaki
farklılık belirlenecektir.
 Planda düzensizlik/Burulma etkisi: Planın geometrik olarak simetrik olmaması ve
düşey yapısal elemanların düzensiz yerleştirilmesi olarak tanımlanır. Binada burulmaya
yol açabilecek şekildeki plan düzensizlikleri dikkate alınacaktır.
 Kısa kolon etkisi: Bu aşamada sadece dışarıdan gözlenen kısa kolonlar
değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 Yapı nizamı/Çarpışma etkisi: Bitişik binaların konumları deprem performansını
çarpışma nedeniyle etkileyebilmektedir. Kenarda yer alan binalar bu durumdan en
olumsuz etkilenmekte, bitişik bina ile kat seviyeleri farklıysa bu olumsuzluk daha da
artmaktadır. Çarpışma etkisinin söz konusu olduğu durumlar dışarıdan yapılacak
gözlemler ile belirlenmiştir.
 Deprem tehlikesi ve zemin sınıfı: DBYBHY’de belirtilen deprem bölgeleri ve zemin
sınıfları ile uyumlu olarak dikkate alınmıştır.
Bu parametreler dikkate alınarak yönetmeliğe göre karşılık gelen puanlar hesaplanarak yapı
performans puanı hesaplanmıştır. Bu puan aşağıda verilen ifade ile hesaplanmıştır.
n
(1)
PP  TP   Oi * OPi  YSP
i 1
Denklemde verilen TP taban puanını, Oi her bir olumsuzluk puanını ve YSP yapı sistem
puanının temsil etmektedir. İncelenen binalarda tehlike bölgesi ve kat adedine göre taban puanı,
yapısal sistemi yani betonarme çerçeve veya betonarme çerçeve ve perde olması durumuna göre
verilen yapısal sistem puanından olumsuzluk parametreleri çıkarılarak performans puanı
hesaplanmaktadır. Olumsuz parametreler; yumuşak kat, ağır çıkma, görünen kalite, kısa kolon,
tepe/yamaç etkisi, planda düzensizlik tir [6].
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Çalışmaya konu tüm betonarme binalar yerinde incelenerek bu parametre için değerler
belirlenmiştir. 1 ifadesinde değerler yerine yazılarak her bir bina için yapı sonuç puanı Tablo 4’te
gösterilmiştir. Yapıların birçoğunda zemin katın ticari amaçla kullanılmasından dolayı yumuşak
kat oluşumu gözlemlenmiştir. Ayrıca birkaç yapıda aydınlatma amacı ile bant pencerelerden
dolayı kısa kolon oluşmları görünmektedir. Tüm yapılarda betonarme perdeler bulunmakta olup
yapısal sistem puanı eşit olarak alınmıştır. Birkaç yapıda ise parselin geometrik şeklinden dolayı
planda düzensizlik durumu ortaya çıkmıştır.
Tablo 4. Birinci Aşama Değerlendirme Yöntemi için el de edilen sonuç puan değerleri

Bina Numarası

Kat Sayısı

Tehlike Bölgesi

Taban Puanı

Yapısal Sistem Puanı

Yumuşak Kat

Görünen Kalite

Ağır Çıkma

Bağımsız Bina Durumu

Düşeyde Düzensizlik

Planda Düzensizlik

Kısa Kolon

Yamaç Tepe İlişkisi

Toplam Olumsuzluk Puanı

Performans Puanı (PP)

Risk Öncelik

Olumsuz Parametre Değerleri (Oi)

1

6

III

90

55

0

-30

0

0

0

-10

0

0

-40

105

6

2

7

III

90

55

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

115

9

3

7

III

90

55

-30

-30

0

0

0

-10

0

0

-70

75

1

4

5

III

110

65

-30

-50

0

0

0

0

0

0

-80

95

4

5

5

III

110

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

20

6

7

III

90

55

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

115

13

7

7

III

90

55

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

115

12

8

7

III

90

55

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

115

11

9

5

III

110

65

-30

-50

0

0

0

0

0

0

-80

95

5

10

5

III

110

65

0

-50

0

0

0

-10

-5

0

-65

110

7

11

5

III

110

65

-30

-25

0

0

0

0

-5

0

-60

115

10

12

6

III

90

55

0

-25

0

0

0

-10

0

0

-35

110

8

13

6

III

90

55

0

-60

0

0

0

0

0

0

-60

85

2

14

5

III

110

65

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

145

18

15

6

III

90

55

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

115

15

16

5

III

110

65

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

145

17

17

5

III

110

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

19

18

5

III

110

65

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

145

16

19

5

III

110

65

-30

-50

0

0

0

0

0

0

-80

95

3

20

7

III

90

55

-30

0

0

0

0

0

0

0

-30

115

14
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4. SONUÇ
Yapıların değerlendirilmesi için kullanılan hızlı değerlendirme yöntemlerinden Kanada
Sismik Tarama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Birinci Aşama
Değerlendirme Yöntemleri kullanılarak Diyarbakır ili Ofis semtinde yer alan yirmi adet betonarme
bina için risk önceliği belirlenmiştir. Çalışma ile hızlı değerlendirme yöntemleri arasında bir uyum
olduğunu söylemek mümkündür. Birkaç yapı dışından risk öncelikleri birbirine eşit çıkmıştır.
Hızlı değerlendirme yöntemlerinde amaç sadece risk önceliğini belirlemektir. Yapı ile ilgili
verilecek nihai kararlar yapılacak olan detaylı analizler ile yapılmalıdır.
Bu tür yöntemlerin çıkış noktasının oluşan depremlerden dolayı elde edilen veriler olduğu
unutulmamalıdır. Bu da bu yöntemlerin bilimsel bir tabana oturduğunu söylemek için yeterlidir.
Yapılarda bulunacak olumsuzluk parametrelerinin her bir yapı deprem performansını azaltacaktır.
Yapı savunma mekanizmasını zayıflatacak her türlü uygulamadan kaçınılmalıdır. Eğer zorunluluk
arz ediyor ise özel önlemler alınarak yapı savunma mekanizması güçlendirilmelidir.
Kentsel dönüşüm yapılacak bölgelerde bu tür hızlı değerlendirme yöntemleri kullanılarak
risk önceliği olan binalar daha hızlı ve pratik bir şekilde belirlenebilir.
Ayrıca modern afet yönetimi açısından bu yöntemler yardımı ile risk öncelliği olan binalar
belirlendikten sonra detaylı analizler gerçekleştirilmelidir. Performans değerleri yeterli düzeyde
çıkmamış yapılarda güçlendirme ve yıkıma karar verilmelidir. Güçlendirmenin yapı performansını
hangi düzeyde arttıracağı ve güçlendirme maliyetinin yeniden yapım maliyetine oranı
hesaplanarak ekonomik açıdan uygun olan güçlendirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.
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ÖZET
Betonarme olarak inşa edilen yapılarda betonarme perdelerin kullanılması depreme dayanıklı yapı
tasarımı açısından önemli bir yere sahiptir. Kullanılacak olan betonarme perdeler deprem
yüklerinin karşılanması açısından yapının savunma mekanizmasını arttırmaktadır. Yapı ile ilgili
yönetmeliklere uygun inşa edilmiş betonarme perdeler ile oluşabilecek hasarlar en aza
indirgenebilecektir. Ancak bazı durumlarda mimari sebeplerden dolayı bu elemanların konumları
değişebilmektedir. Bu çalışmada örnek olarak seçilen betonarme perdelerin geometrik konumları
değiştirilerek yapının deprem etkisi altındaki davranışı incelenmiştir. Perde konumunun önemi
vurgulanmaya çalışılmıştır. Yapıda kullanılacak olan betonarme perdelerin simetrik ve rijit
dağılması önem arz etmektedir. Çalışmada seçilen iki farklı model için kolon ve perdelerin kesme
kuvvetleri ile hasar durumları tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca konum değişikliğinin yapının
burulma düzensizliğine etkisi araştırılmıştır. Betonarme perdelerin konumun doğru seçilmesi yapı
savunma mekanizmasını doğrudan etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme perde, kesme kuvveti, A1 düzensizliği, hasar durumu
Effect of Geometric Location Changing of RC Shear Walls on Earthquake Behaviour
of Building
ABSTRACT
In buildings constructed as reinforced concrete, the use of reinforced concrete walls has an
important place in terms of the design of the earthquake resistant construction design. The
reinforced concrete walls to be used increase the defensive mechanism in terms of enduring the
earthquake loads. Damage that may occur may be reduced to the minimum by using reinforced
concrete walls built in accordance with the regulations of the building. However, in some cases
the location of these elements can change due to architectural reasons. In this study, the behaviors
of the reinforced concrete walls under the effect of earthquake were investigated by changing the
geometrical positions of the selected reinforced concrete walls. It was tried to emphasize the
importance of the shear walls’ position. The symmetrical and rigid distribution of the reinforced
concrete walls to be used in the construction is important. For two different models selected in the
study, the shear forces of the columns and walls and the damage cases were determined. The study
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also investigated the effect of the position change on twisting irregularity. The correct selection of
the position of the reinforced concrete walls directly affects the structure defense mechanism.
Keywords: Reinforced-concrete shear walls, shear, A1 irregularity, damage status
1 GİRİŞ
Yapı ile ilgili yönetmeliklerde planda uzun kenarının kısa kenarına yada kalınlığına oranı en
az yedi düşey taşıcı sistem elemanları perde olarak ifade edilmektedir. Bu tür elemanlarda uzun
kenar doğrultusunda atalet momentleri daha büyük değerler almaktadır. Bundan dolayı perdelerde
uzun kenar doğrultusunda yatay yüklerin büyük bir bölümü karşılanmaktadır. Perdelerde rijitlik
değeri fazla olacağından yer değiştirme miktarları da daha az olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı
betonarme olarak inşa edilecek yapılarda perdelerin kullanılması hasarlar açısından çok önemlidir
[1,4]. Betonarme perdelerin çerçeve sistemler ile birlikte kullanılması yapının Süneklik ve
dayanım değerlerini arttırdığı bilinmektedir. Ancak herhangi bir yapıda bulunan düşey taşıyıcı
sistem elemanları olan perde ve kolonların planda düzensiz bir şekilde yerleşimi binada
istenmeyen kuvvetleri meydana getirmektedir.
Bu kuvvetlerden dolayı oluşacak burulma momenti etkisi sonucu elemanların en kesitlerinden
dönmesine neden olacaktır [2, 5, 6].
Düşey taşıyıcı elemanlarının dikkate alınarak hesaplandığı rijitlik merkezi ile kütle merkezi
arasındaki dış merkezliğin mümkün olduğu kadar az olması istenen bir durumdur. Ancak plan
geometrisi düzgün olmayan yapılarda kat rijitlik merkezi ve kütle merkezinin çakışmaması önemli
sorunlardan biridir. Genel olarak kütle merkezinin değişiminin zor olmasından dolayı rijitlik
merkezi hesabında dikkate alınan düşey taşıyıcı elemanların dizilimi değişimi ile rijitlik
merkezinin yeri değiştirilebilir. Rijitlik ve kütle merkezleri arasındaki dış merkezlik değerinin
artması ile yapıda oluşacak burulma momentinin yanı sıra kesme kuvvetlerine ek kesme kuvvetleri
de etki etmektedir [6, 7, 8].
Yapıların deprem etkisi altındaki davranışı ifade edilirken kullanılan kavramlardan biri
performans kavramıdır. Yapı performans değerleri doğrusal elastik ve doğrusal olmayan
yöntemler ile elde edilebilmektedir. Bu yöntemler kullanılarak yapının olası bir deprem altındaki
davranışları belirlenebilmektedir [9, 10, 11]. Mevcut deprem yönetmeliğinde bina performansı
depremden dolayı yapıda oluşacak deprem hasarları ile ilgilidir. Bunlar, Hemen Kullanım
Performans Düzeyi (HK), Can Güvenliği Performans Düzeyi (CG), Göçme Öncesi Performans
Düzeyi (GÖ) ve Göçme Durumu olmak üzere dört farklı şekilde ifade edilmektedir [12]. Bunlar
belirlenirken kesit düzeyinde ise üç sınır durum tanımlanmaktadır. Bunlar, Minimum Hasar Sınırı
(MN), Güvenlik Sınırı (GV) ve Göçme Sınırı (GÇ)’dır. Kesit hasar bölgelerinde minimum hasar
bölgesinden önce olan yapı elemanları minimum hasar bölgesinde, minimum hasar bölgesi ile
güvenli sınırı arasında kalan yapı elemanları belirgin hasar bölgesinde, güvenlik sınırı ile göçme
sınırı arasında kalan yapı elemanları ileri hasar bölgesinde, göçme sınırını geçen yapı elemanları
ise göçme bölgesinde diye tanımlanmaktadır [12].
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Şekil 1. Hasar bölgeleri [12]
Bu çalışmada tüm bilgiler ışığında örnek bir betonarme yapı seçilmiştir. Seçilen örnek
yapıda betonarme perdelerin konumları iki farklı modelde değiştirilerek hesaplamalar yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir. Çalışmanın amacı betonarme perde
kullanımının önemine vurgu yapmanın yanı sıra perde konum değişikliğinin yapı deprem
davranışını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
2 MATERYAL VE METOT
TDY 2007 ile yapı performans kavramı ilk kez yapı ile yönetmelikler içinde yer almıştır.
Yapı performansı, yapıda deprem veya yükleme etkisi ile oluşmuş yada oluşabilecek hasar
durumların bir ölçüsü olarak ifade edilebilir [2]. Bina performansların hesaplanması günümüzde
çok sayıda yazılım programı bulunmaktadır. Bu çalışmada bu yazılım programlarından İdestatik
yazılım programı kullanılmıştır. Seçilen yapı 19x20 m boyutlarında olup kat yüksekliği her katta
eşit ve 4 m olarak alınmıştır. Yapı toplam üç katlı olarak tasarlanmıştır. Kullanım amacı konut
olarak seçilen yapı için bina önem katsayısı I=1 olarak alınmıştır. Yapının bulunduğu deprem
bölgesi 1. Derece deprem bölgesi olarak seçilmiş, zemin sınıfı ise Z2 olarak seçilmiştir. Eldeki bu
verilere göre spektrum karakteristik periyotları TA = 0.15 ve TB= 0.40 olarak seçilmiştir. Yapıda
kullanılan betonarme döşeme kalınlığı 17 cm olarak alınmıştır. Kullanılan kirişler ise 30x55 cm
olarak seçilmiştir. Yapıda Taşıyıcı sistem davranış katsayısı olarak her iki doğrultuda 4 olarak
alınmıştır. Binanın çerçeve kısmını oluşturan kolonların boyutları 35x70 cm olarak kabul
edilmiştir. Tüm bu değerler seçilen iki bina modelinde de aynı olarak alınmıştır. Modellerde
değişen sadece perde boyut ve konumlarıdır. Çalışmada dikkate alınan modeller ait kat kalıp
planları Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Çalışmada dikkate alınan bina modellerine ait kat kalıp planları
Çalışmada dikkate alınan Model 1 için X ve Y doğrultularında meydana gelen kesme kuvvetleri
Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1. Model 1 için elde edilen kesme kuvveti değerleri
X doğrultusu (tf)
Y doğrultusu (tf)
Kolon Kesme Kuvveti
10.68
Kolon Kesme Kuvveti
Perde Kesme Kuvveti
1137.12
Perde Kesme Kuvveti
Toplam Kesme Kuvveti
1147.80
Toplam Kesme Kuvveti

14.98
1084.52
1099.49

Çalışmada dikkate alınan Model 2 için X ve Y doğrultularında meydana gelen kesme kuvvetleri
Tablo 2’ de gösterilmiştir.
Tablo 2. Model 2 için elde edilen kesme kuvveti değerleri
X doğrultusu (tf)
Y doğrultusu (tf)
Kolon Kesme Kuvveti
Kolon Kesme Kuvveti
2.67
3.24
Perde Kesme Kuvveti
Perde
Kesme
Kuvveti
170.72
165.29
Toplam Kesme Kuvveti
Toplam Kesme Kuvveti
173.35
168.53
Çalışmada kullanılan her iki model için A1 burulma düzensizlik durumu da incelenmiştir. Model 1
ait bu düzensizlik durumu Tablo 3 ve Model 2 için de Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 3. Model 1 için A1 burulma düzensizliği kontrolü
Kat
X yönü
Y Yönü
Ƞbi
2. Kat
1.02
1.04
Yok
1. Kat
1.02
1.04
Yok
Zemin Kat
1.01
1.03
Yok
Tablo 4. Model 2 için A1 burulma düzensizliği kontrolü

Kat
2. Kat
1. Kat
Zemin Kat

X yönü
1.12
1.26
2.00
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Ƞbi
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Çalışmada her iki model için hasar bölgesi sınırları X ve Y doğrultuları için ayrı ayrı elde edilmiştir.
Model 1 için bu değerler Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Model 1 için göreli kat ötelemesi ve hasar bölgesi değerleri
X Yönü

Y Yönü

Kat

Sji

hji

Sji/hji

Hasar
bölgesi

Sji

hji

Sji/hji

Hasar bölgesi

2. Kat
1.Kat
Zemin Kat

6.3
5.48
2.97

4
4
4

0.002
0.001
0.001

Minimum
Minimum
Minimum

2.14
1.96
1.21

4
4
4

0.001
0
0

Minimum
Minimum
Minimum

Model 2 için göreli kat öteleme değerleri ile hasar durumları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Model 2 için göreli kat ötelemesi ve hasar bölgesi değerleri
X Yönü

Y Yönü

Kat

Sji

hji

Sji/hji

Hasar
bölgesi

Sji

hji

Sji/hji

Hasar bölgesi

2. Kat
1.Kat
Zemin Kat

3.48
2.99
0.93

4
4
4

0.001
0.001
0

Minimum
Minimum
Minimum

1.33
1.29
0.46

4
4
4

0
0
0

Minimum
Minimum
Minimum

3 SONUÇ
Çalışma ile perde konum değişiminin yapının deprem davranışını etkileyen önemli faktörler
arasında yer aldığını bir daha ortaya konmuştur. Düşey taşıyıcı elemanların dağılımın ve
yerleşimin simetrik ve doğru yapılması depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından önemli bir unsur
olduğu göz önünde bulundurularak yapı sistemleri tasarlanmalıdır. Betonarme yapılarda perde
taşıyıcı elemanların projesinde olması yeterli bir çözüm değildir. Perdelerin yapım aşamasında
yönetmeliklere uygun davranılması, perdelerden beklenen işlevlerin sağlanması açısından
önemlidir. Yeterli bağlantısı olmayan usulüne uygun inşa edilmeyen perdelerin yapının deprem
davranışına bir katkısı unutulmamalıdır. 2011 Van depreminde göçmüş olan Gedikbulak
İlköğretim Okulu’nda betonarme perdelerin olmasına rağmen yapı tamamen göçmüştür. Bu örnek
göz önünde bulundurularak perdelerin yapı savunma mekanizmasını güçlendirecek şekilde
projelerinde belirtildiği gibi inşa edilmelidir. Aksi halde yapının göçme mekanizmasına katkı
sunacaktır.
Her iki yapı modelinde de dört adet betonarme perde kullanılmıştır. Perdeleri simetrik olarak
tasarlanmış Model 1’ e ait değerler daha uygun çıkmıştır. Betonarme perdelerin simetrik olarak
yerleştirilmediği Model 2’nin ise savunma mekanizmasının daha zayıf olduğu elde edilen
sonuçlardan anlaşılmaktadır. Her iki model için elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir;
 Model 1’de hem kolonlar hem de perdeler için kesme kuvveti değerleri Model
2’ye göre daha büyük değerler almıştır.
 Model 1’de kesme kuvvetlerinin hem X hem de Y doğrultusunda %99’luk bir
kısmı perdeler tarafından karşılanırken, Model 2’de ise bu değer her iki doğrultuda
%98 olarak belirlenmiştir.
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 Model 1’de herhangi bir A1 düzensizliği olmamasına rağmen Model 2’de A1
düzensizlik durumunun oluştuğu gözlemlenmiştir.
 Her iki yapı modelinde de X ve Y doğrultuları için elde edilen kesme kuvveti
değerleri birbirine oldukça yakın çıkmıştır.
 Yerleşimin daha uygun olan Model 1 için elde edilen burulma düzensizlik
katsayıları Model 2’ye göre daha küçük çıkmıştır. Buda burulma etkilerinin daha az
olacağı sonucunu doğurmaktadır.
 Her iki model için yapılan hesaplamalarda yazılım programı herhangi bir hata
vermemiştir.
Ayrıca yapının rijitlik merkezi hesabında dikkate alınan düşey taşıyıcı elemanların sayısı,
dağılımı ve yerleşiminin doğru olarak yapılması gerekmektedir. Mühendislerin yazılım
programlarından çıkan sonuçları doğru yorumlayarak şekilde yapı ile ilgili yönetmeliklere hakim
olması gerekmektedir.
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