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KARADENİZ ZİRVESİ
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
23-25 AĞUSTOS 2019
RİZE
24 Ağustos 2019
KAYIT İŞLEMLERİ:

8:00 – 8:30

Salon1: SOSYAL BİLİMLER

Salon 2 SOSYAL BİLİMLER

Salon 3 UYGULAMALI BİLİMLER

8:30-11:00

8:30-11:00

8:30-11:00

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. FAHREDDİN

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HACER

OTURUM BAŞKANI: MEHMET FIRAT

YUSİFOV
ARAŞ. GÖR. DR. ULVİ SANDALCI

HUSEYNOVA
ÖĞR. GÖR. ŞEFA MURADOVA

MÜKELLEF MEMNUNİYETİNİN İDARİ YÖNDEN
YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

KUR’AN AYETLERİNİN İMADEDDİN NESİMİ
ŞİİRLERİNE YANSIMASI

BARAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ, GÖZDE ATİLA USLU &
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAMİT USLU & PROF.
DR. HASAN ÖZEN & DR. ÖĞR. ÜYESİ
HÜSEYİN AVNİ EROĞLU & PROF. DR.
MUSA KARAMAN
DENEYSEL TİP 2 DİYABET
OLUŞTURULAN SIÇANLARDA TARÇIN
EKSTRAKTININ (Cinnamomum cassia)
KARACİĞER VE BÖBREK DOKULARI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAMİT USLU

ARAŞ. GÖR. DR. ULVİ SANDALCI

ÖĞR. GÖR. ELVAN CAFAROV

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE MALİ CEZALAR:
JAPONYA ÖRNEĞİ

BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU
AĞIZLARINDA SES EVEZLENMELERİ

İNDOMETAZİN KAYNAKLI
KARACİĞER HASARINDA NARİNJİNİN
ANTİOKSİDAN ETKİLERİ

ARŞ. GÖR. DR. İNCİ SANDALCI

DOÇ. DR. YEGANE KAHRAMANOVA

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMİT DEMİRBAŞ

OBEZİTE VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN
ÜLKELER ÖZELİNDE BİR İNCELEME

“KİTAB-I DEDE GORGUD” GERÇEKLERİ İLE
İLGİLİ YENİ OLGULAR

DR.AYNUR PALA

DR. MAHMİZER MEHTİBEYOVA

EĞİTİMDE DEĞERLERİN ROLÜ

HACI ZEYNEL ABİDİN MARAĞAYİ’NİN
“İBRAHİM BEYİN SEYAHATNAMESİ” ESERİ
ÜZERİNE

ÖĞR. GÖR. PÜSTEHANIM BALAYEVA

ÖĞR. GÖR. DOK. ÖĞR. GÜNEL ORUCOVA

EĞİTİM KURUMLARINA PEDAGOJİK
KADROLARIN İŞE ALIMI YÖNLERİ
MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

DOĞU ANADOLU İLK ANADİLLİ
EDEBIYATIMIZIN KAYNAĞI OLARAK VEYA
YUNUS EMRE VE HATAİ’NİN ORTAK ŞİR DİLİ

DOÇ. DR. FAHREDDİN YUSİFOV

DR. TERANE NAĞIYEVA

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ HAZIRLIĞINDA
GENEL YETERLİLİKLERDEN YARARLANMA
İMKANLARI

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE
BASİT CÜMLENİ GENİŞLETEN ARAÇLAR

RAPID BIOSYNTHESIS OF GOLD
NANOPARTICLES WITH GUNDELİA
TOURNEFORTİİ PLANT

DOÇ. DR. KEMALE GULİYEVA

PROF. DR. HACER HUSEYNOVA

ÖĞRETİM GÖR MESUT ÖNAL

ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEKLERİ

AZERBAYCAN VE TÜRK DİLİNDE BAZI
KELİMELERİN KARŞILAŞTIRMALI
MUKAYİSESİ
DOÇ. DR. GÜLÇÖHRE ALIYEVA

BATINDA DEV KİTLE

E.DEMIRÇİZADE “KİTAB-I - DEDE KORKUT”
DESTANLARININ DİLİ” ÇALIŞMALARI
ÜZERİNE
FƏLSƏFƏ DOKTORU SEVİNC RƏSULOVA

ACİL SERVİSTEN YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNE KABUL EDİLEN YAŞLI
HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.
DR ÖĞR ÜYESI MAHİR TAYFUR

AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ
POEZİYASINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK
MOTİVLƏRİ

MESANE KANSERİNE BAĞLI GELİŞEN
DEV HİDRONEFROZ

DR. GÜNEL MEMMEDOVA
EĞİTİMDE KELEBEK ETKİSİ
REŞİD VEKİL JABBAROV & MÜŞVİQ HÜSEYN
MUSTAFAYEV
TEKNİK VE SOSYAL FAKÜLTELERİN
ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ GELİŞTİRME
YÖNLERİ
DERYA KINALI & DOÇ. DR. TÜRKER KURT
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN
GENİŞLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ
UZM. PSİKOLOJİK DANIŞMAN FATMA KIRAN
& PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN

THE INVESTIGATION OF
PHOTODYNAMIC THERAPY
PROPERTIES OF NOVEL
PHTHALOCYANINES
YASEMİN BENDERLİ CİHAN & ALAETTİN
ARSLAN
CİLT KANSERİ TANISINDA MEVSİMİN
ÖNEMİ VAR MI?
MEHMET FIRAT BARAN & M. ZAHİR DÜZ
HİLAL ACAY & ABDULLAH EREN
SULU ÇÖZELTİLERDE ZN(II)
METALİNİN BİYOSORBSİYON
YÖNTEMİYLE UZAKLAŞTIRILMASI
ABDULLAH EREN

DR.ÖĞRETIM ÜYESI MÜGE ARIKAN

DİSERTANT MATANAT KURBAN ŞAHALİYEVA
TEBRİZLİ FİLOZOF ŞAİR MEHEMMED
HİDECİNİN KELMEYE DOĞAL BAKIŞI
ÖĞR. GÖR. GÖNÜL ABDULLAYEVA

DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT ÇAĞLAYAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER
ARAŞTIRMA ÖZ- YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MELİKE ÇAKAN UZUNKAVAK & DOÇ. DR.
GÜLNİHAL GÜL

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE AZERBAYCAN
DİLİNDE KULLANILAN NEOLOGİZMLER

DOÇ. DR. GÖNÜL SAMEDOVA

THE EFFECTS OF CARBONIC
ANHYDRASE AND ACETYLCHOLINE
ESTERASE ENZYME ACTIVITIES ON
LIVER, LUNG, KIDNEY AND
TESTICULAR TISSUES OF RATS
EXPOSED TO ACRYLAMIDE AND
MORIN
AYŞE ÇELİK YILMAZ & DİLEK AYGİN

AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY AĞIZLARINDA
İŞLENEN ÜNSÜZLER VE ONLARDA KIPÇAK
DİL BELİRTİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

BALIN YARA TEDAVİSİNDE
KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

DOÇ, DR. MELAHAT BABAYEVA

UZM. DR. AYSU HAYRİYE TEZCAN

CEYHUN HACIBEYLİ VE FOLKLOR

GELİŞEN ANESTEZİ TEKNOLOJİSİ

М.Ə. СМАГУЛОВ

AYTEN HEYBETOVA

DR. ÖĞR. ÜYESİ NEŞE ÇÖLÇİMEN

БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ
ЭСТРАДАЛЫҚ ӘН АЙТУ ДАҒДЫЛАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

PAŞA KALBİNUR’UN ESERLERİNDE TANRI
SEVGİSİ

ALKOLÜN İNDÜKLEDİĞİ BARSAK
İMMUN BARİER DİSFONKSİYONUNUN
STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

DOÇ. DR. MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER & BEYZA
KÜÇÜKKAYA & EMİNE CENGİZ

FƏLSƏFƏ DOKTORU GÖYƏRÇİN MUSTAFAYEVA

BUKET AVCİ & DOÇ DR SEDA GENÇ &
PROF DR M. YEKTA GÖKSUNGUR

2017-2018 VE 2018-2019 YILLARI 9. SINIF MÜZİK
DERSİ MÜFREDAT PROGRAMLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
DOÇ. DR. MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER & EMİNE
CENGİZ & BEYZA KÜÇÜKKAYA
MÜLTECİ VE SIĞINMACI KADINLARIN KENTE
UYUMUNDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
(TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYESİ
ÖRNEĞİ)

X, Y ve Z KUŞAKLARIN EĞİTİM
İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AZERBEYCAN ŞİİRİNDE İSTİKLAL FİKRİ

AMİNO ASİT OKSİDASYONUNUN
TERMODİNAMİK ANALİZİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ. YASEMİN BAKİ

ARZU KERİMOVA

ХАТИРА НОВРУЗ ГЫЗЫ ХАЛАФЛИ

TÜRKÇE DERSİ ORTAOKUL KİTAPLARINDAKİ
ZEKÂ OYUNLARINA İLİŞKİN BİR
DEĞERLENDİRME

DİSKÖR NEDİR?

DR. ÖĞR. ÜYESİ. YASEMİN BAKİ

BETÜL KAVUT & PROF. DR. CEMAL KURNAZ

СОЦИАЛЬНО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ СРЕДИ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В Г.БАКУ
ГЮНЕЛЬ МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN DEĞER
AKTARIMI AÇISINDAN

MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ

İNCELENMESİ
MELEK ÖZKAN & PROF. DR.CENGİZ ÇINAR &
DR.ÖĞR.ÜYESİ NURİ CAN AKSOY
İLKÖĞRETİM 6. SINIFLARDA CEBİR
KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GERÇEKÇİ
MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ
ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

ТУРСУНЖОН КАРИМОВА, РАВШАН УСАНОВ
АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР
ДӮСТЛИКНИНГ ЯҚИН ҚӮШНИ ДАВЛАТЛАР
МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ

KAYIT İŞLEMLERİ:

10:30 – 11:00

Salon1: SOSYAL BİLİMLER

Salon2 : SOSYAL BİLİMLER

Salon3: UYGULAMALI BİLİMLER

11:00 – 13:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. KEMALE
GULİYEVA

11:00 – 13:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. GÖNÜL
SAMEDOVA

11:00 – 13:00
OTURUM BAŞKANI: MEHMET
FIRAT BARAN

DR. HÜLYA SÖNMEZ

DOÇ. AYGÜN AHMETOVA

MURAT OKUTUCU

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN
YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

FUZULİNİN DÜNYA EDEBİYATINDAKİ YERİ

DR. HÜLYA SÖNMEZ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ ALGÜL

DİABETİK MAKÜLER ÖDEM
TEDAVİSİNDE İNTRAVİTREAL
BEVACİZUMAB ENJEKSİYONU 3 AYLIK
İLK SONUÇLARIMIZ
ASSIS. PROF. DR. SİNEM AYDIN &
PROF. DR. KADİR KINALIOĞLU

AKADEMİK DİNLEME/İZLEME VE
KONUŞMA BECERİLERİ STRATEJİSİ VE
DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, SEMİH UÇAR & DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ, BELGİN PARLAKYILDIZ
OKUL ÖNCESİNDE WALDORF YAKLAŞIMININ
KURAMSAL TEMELLERİ: ÇOCUK, AİLE,
ÖĞRETMEN, EĞİTİM PROGRAMI, EĞİTİM
ORTAMI VE TEKNOLOJİ AÇISINDAN
DOĞURGULARI

ZİYA’YA MEKTUPLAR KİTABINA GÖRE CAHİT
SITKI TARANCI’NIN FRANSIZ ŞAİRLERİNE
YAKLAŞIMI
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ ALGÜL
POPÜLER ROMAN VE CUMHURİYET
EDEBİYATINDA POPÜLER ROMAN
YAZARLARI

BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE
LICHENS
ASSIS. PROF. DR. SİNEM AYDIN &
PROF. DR. KADİR KINALIOĞLU
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF USNEA
LONGISSIMA ACH. ON SOME PLANT
PATHOGEN BACTERIA

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BELGİN PARLAK YILDIZ &
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, SEMİH UÇAR

DR. FATİH DEMİR

PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS & ÖĞR.
GÖR. FEVZİYE GURLAŞ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMINDA
ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OKUL
ÖNCESİ DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMAYA
YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “O VE BEN” İLE
LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY’UN
“İTİRAFLARIM” ADLI HATIRATLARINDA
KARŞILAŞTIRMALI “DİN ALGISI VE ANLAM

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
KAPSAMINDA PERMAKÜLTÜR
DİSİPLİNİN UYGULANDIĞI EKOLOJİK
KÖY VE ÇİFTLİKLERİNE YÖNELİK BİR

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ARAYIŞLARI”

FARUK ARICI & DOÇ. DR. RABİA MERYEM
YILMAZ & DOÇ. DR. MEHMET YILMAZ

DR. FATİH DEMİR

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
UYGULAMALARININ KULLANIMINA YÖNELİK
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ORHAN ASENA’NIN “TOHUM VE TOPRAK”
PİYESİNİN ŞAHIS KADROSU ÜZERİNE BİR
İNCELEME

FATİH YILMAZ & YASİN AKTAŞ

SEVGİ DAL

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN
BİREYLERİN MOBİL TÜRKÇE ÖĞRENME
UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

KİTÂB-I ATALAR’DA YER ALAN ‘AT’ KONULU
ATASÖZLERİ

ÖZLEM İNCİ PARLAK & DOÇ. DR. SEVGİ
ATLIHAN

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA KUNDAKCI

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLERDEKİ
TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN KAVRAM
YANILGILARININ İNCELENMESİ

KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI
SÖYLEME GELENEĞİ VE ARSTANBEK’İN
‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

ÖĞRETMEN FERAY KILIÇ

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILDIRMIŞ

ÖMER SEYFETTİN’İN ROMANINDA VE
HİKAYELERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDA
MESLEK FOLKLORU

ÖĞR. GÖR. DR. ŞEFİKA TOPALAK & DOÇ. DR.
TARKAN YAZICI
İLKOKUL MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER
ALAN BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR TEMALI
ŞARKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (MEB
YAYINLARI ÖRNEĞİ)
ÖĞR. GÖR. DR. ŞEFİKA TOPALAK & DOÇ. DR.
TARKAN YAZICI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ:
PASTORAL VADİ ÖRNEĞİ
CAFER TAYYAR BATİ & DOÇ. DR. GAZEL
SER
DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİYLE EN
İYİ SINIFLANDIRMA MODELİNİN
BELİRLENMESİ: SIÇANLARIN
ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİ
ÜZERİNE R UYGULAMASI
CAFER TAYYAR BATİ
YAPAY SİNİR AĞI
ALGORİTMALARININ TAHMİN
PERFORMANSLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI: DÜNYA TAHIL
ÜRETİM VERİLERİ ÜZERİNE BİR
UYGULAMA
ASST. PROF. BEDİA BATİ & PROF. ISMAİL
CELİK & ABDULLAH TURAN &
RES. ASST. NESE ERAY &
ASST. PROF. ELİF EBRU ALKAN
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
RHEUM RIBES L. ON HEMATOLOGICAL
PARAMETERS IN OBESE RATS
GURBET CEYLAN KAPTANER & DR.
ÖĞRT. ÜYESİ BEDİA BATİ & DOÇ. DR.
BURAK KAPTANER

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILDIRMIŞ

Dİ(2-ETİLHEKZİL) FİTALAT’IN
GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI
(ONCORHYNCUS MYKİSS) PRİMER
HEPATOSİTLERİ ÜZERİNDEKİ
SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN
BELİRLENMESİ
YAR. DOÇ. DR MİNE ÖZTÜRK

“BOŞ BEŞİK” VE “KUMA” FİLMLERİNDE
ÇOCUKSUZLUK TEMİ

DİYABETES MELLİTUSTA SİRKENİN
ETKİSİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF ŞEBNEM DEMİRCİ

LECTURER SALAR SALEM & PROF. DR.
FÜSUN GÜLSER

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDAN BİR

MARMARA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN
AĞIZLI SÖYLEMLER

DOKUMA TÜRÜ ‘DIRMAÇ’

ASİYE SIRTKAYA & DOÇ. DR. ŞEBNEM ERTAŞ

ÖĞR. GÖR. NAZMİYE AYDIN

KONYA BİLİM MERKEZİ “BİLİMİN
SULTANLARI” SERGİLEME BİRİMLERİNİN
İNCELENMESİ

TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE
SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ KETAN
DOKUMALAR

ASİYE SIRTKAYA & DOÇ. DR. ŞEBNEM ERTAŞ

ÖĞR. GÖR. NAZMİYE AYDIN

İNFORMAL EĞİTİM ALANI OLARAK BİLİM
MERKEZLERİNİN İÇ MEKAN KURGUSU

KIZILAĞAÇ KABUĞUNUN BOYARMADDE
KAYNAĞI OLARAK KULLANILDIĞI EKOLOJİK
TASARIM GİYSİ

ARŞ. GÖR. DR. ARCAN AYDEMİR & PROF. DR.
TURHAN ÇETİN

ÖĞR. GÖR. ELÇİN TELLİ & PROF. EMEL ŞÖLENAY

ARAŞTIRMA BECERİSİNİN SOSYAL
BİLGİLERDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

HEMATİT VE LİMONİT’İN SERAMİK DÖKÜM
ÇAMURU VE SERAMİK SIRLARINA (1160 ℃)
ETKİLERİ

HALİT ZİYA PAKİŞ

ESRA ÇAM

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDÜZENLEME BECERİLERİ, ÖZ- YETERLİK
ALGILARI VE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜ

SOSYAL MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK
İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ: “BİZİM TEMEL VE
UŞAKLAR”

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР

BAŞ ÖĞRETMEN DR. HATIRA ALIYEVA

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЕВРАЗИЙСТВА

TÜRKİYE TÜRKÇESÎNDE İSMİN HALLERİ VE
NESNENİN İFADE VASITALARI

EFFECTS OF REDUCED TILLAGE AND
CONVENTIONAL TILLAGE ON SOIL
NUTRIENTS CONTENTS OF WHEAT
FIELDS IN THE NORTH OF IRAQ
(DUHOK PROVINCE)
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP KIZIL AYDEMİR
& DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & DR.
YETER ÇİLESİZ
UZAKTAN ALGILAMA VE VERİM
TAHMİN YÖNTEMLERİNİN
KULLANILMASI
DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP KIZIL AYDEMİR
& DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & DR.
YETER ÇİLESİZ
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE
TÖLERANSLI YEM BİTKİLERİNİN
KULLANILMA OLANAKLARI
DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & ÖĞR. GÖR.
YETER ÇİLESİZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ. SERAP
KIZIL AYDEMIR
SİVAS EKOLOJİK KOŞULLARINDA
YETİŞTİRİLEN MACAR FİĞİ (Vicia
pannonica Crantz.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI
AGRO-MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & ÖĞR. GÖR.
YETER ÇİLESİZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ. SERAP
KIZIL AYDEMIR
DETERMINATION OF QUALITY
CONTENT OF SOME WINTER FORAGE
PEA GENOTYPES IN SİVAS
ECOLOGICAL CONDITIONS
ALİ DEMİR & DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL
ŞAHİN
TÜRKİYE’DE VEJETASYON
ARAŞTIRMALARINDA TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ
VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME

KAYIT İŞLEMLERİ:

12:30 – 13:00

Salon 1 SOSYAL BİLİMLER

Salon 2 SOSYAL BİLİMLER

Salon 3 UYGULAMALI BİLİMLER

13:00 – 16:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. İHSAN CEMİL

13:00 – 16:00
OTURUM BAŞKANI: NAZİLE ABDULLAZADE

13:00 – 16:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.

DEMİR
PROF. DR. MEHMET TUNÇER & DR. YASEMİN
ARIMAN

FELSEFE DOKTORU RAMAZANLI HASANAĞA

KAMU HARCAMALARININ TAKİP EDİLMESİ
VE VERGİ UYUMU

TÜRK DÜNYASINDA EŞİTLİĞİN BAZI
ÖZELLİKLERİNİN KÖKENİ MESELELERİ:
KÜLTÜR –ŞEHİR SORUNLARI

MEHMET BATI
JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ METİN
ÇİFTÇİ & PROF. DR. ABDULLAH
KAYGUSUZ & JEOLOJİ YÜKSEK
MÜHENDİSİ ZİKRULLAH SAMET
GÜLOĞLU
ÇAKIRBAĞ GRANİTOYİDİ’NİN
JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
(BAYBURT YÖRESİ, KD-TÜRKİYE)

PROF. DR. MEHMET TUNÇER & DR. YASEMİN
ARIMAN
MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNU
ARTIRMADA GÜVENİN ROLÜ

ÖĞR. GÖR. AYNURE ELİYEVA
AZERBAYCAN’IN KAZAKLAR, KARGABAZAR
VE KENGERLİ TOPONİMLERİ ÜZERİNE

JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
ZİKRULLAH SAMET GÜLOĞLU &
PROF..DR. ABDULLAH KAYGUSUZ
ARSLANDEDE GRANİTOYİDİ
(BAYBURT-KD TÜRKİYE) VE İÇİNDEKİ
MAFİK MAGMATİK ANKLAVLARININ
JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ

ESRA ÖZKAN PİR

DR. ÖĞR. ÜYESİ RESUL YAVUZ

ASSİST. PROF. DR. ALPER K. DEMİR

PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE
YÖNLENDİREN GÜÇLER

20 EKİM 1921 TARİHLİ ANKARA
ANTLAŞMASI’NIN MÜTTEFİKLER (İNGİLİZ VE
FRANSIZ HÜKÜMETLERİ) ARASINDA SEBEP
OLDUĞU ANLAŞMAZLIKLAR

ESRA ÖZKAN PİR

İHSAN POLAT & DOÇ. DR. ALİ ŞÜKRÜ
ÇETİNKAYA

IMPACT OF RADIO PROPAGATION
MODELS ON A CROSS-LAYER
PROTOCOL TO PROVISION QoS IN
WIRELESS MULTIMEDIA
SENSOR NETWORKS
ASSİST. PROF. DR. ALPER K. DEMİR &
RES. ASST. SEDAT BILGILI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN
ETİK PAZARLAMANIN ÖNEMİ

AİLE İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
STRATEJİLERİNİN ORTAKLIĞIN GELECEĞİNE
ETKİSİ

PROF. DR. SEZGİN ÖZDEN & EMİN MENTEŞE

İHSAN POLAT & PROF. DR. AYKUT BEDÜK

ORMAN DEPOSU YÖNETİMİNİN EKONOMİK
ANALİZİ: (KURTÇİMENİ ORMAN DEPOSU

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİNDE TEKNO-KENTLERDEKİ

CoAP-BASED PERFORMANCE
EVALUATION OF RPL OBJECTIVE
FUNCTIONS IN LOW POWER AND
LOSSY NETWORKS
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASIF YOKUŞ &
DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DURUR
INVESTIGATION OF EXACT

ÖRNEĞİ)
FATİH MEHMET FETTAHLIOĞLU & DOÇ.DR.
UMUT ÇAKMAK
YENİ EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK: GİRİŞİM
SERMAYESİ HİZMETLERİ ve GİRİŞİMCİLERİN
FİNANSMAN SORUNU
ARŞ. GÖR. DR. FERDİ AKBAŞ & DR. ÖĞR. ÜYESİ.
CEMAL SEVİNDİ & ÖĞR. GÖR. ŞULE DEMİR

İŞ KULUÇKALARININ (INCUBATOR) ETKİSİ VE
START-UP’LARA YANSIMASI (ÖZET)
DR. ÖĞRT. ÜYESİ EYÜP KURT

SOLUTIONS FOR NONLINEAR PHIFOUR EQUATION
DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DURUR &
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASIF YOKUŞ

SİYERİN EŞSİZ KAYNAĞI KUR’AN
CONSTRUCTION OF TRAVELING WAVE
SOLUTIONS FOR THE LIOUVILLE
EQUATION
DR. ÖĞRT. ÜYESİ EYÜP KURT

DOÇ. DR. MEHMET BATI

KUR’ANIN SİYERE KAYNAKLIĞI ÜZERİNE
NAZİLE ABDULLAZADE

DENGE DIŞI GREEN FONKSİYONU
YÖNTEMİ İLE KUANTUM SİSTEMLERİN
ENERJİ SEVİYELERİNİN TESPİTİ
PROF. DR. MEHMET ŞAHİN

XX YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ ALİAĞA
VAHİDİN YARATICILIĞINDA AŞIK, MEŞUKA
VE EĞYAR OBRAZLARI
NAZİLE ABDULLAZADE

BİR BOYUTLU ASİMETRİK ÜÇGEN
POTANSİYEL KUYUSUNDA ENERJİ
ÖZDEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
ÖZKAN AÇIŞLI

AZERBAYCAN HALKININ ULUSAL LİDERİ
HAYDAR ALİYEV’İN MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE HİZMETLERİ
HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ LOKMAN CERRAH & SEDA
CAN & YONCA GÜLMEZ

IMPROVEMENT OF DRILLING
COMPOSITION

6728 SAYILI KANUNLA GELEN BİR
DEĞİŞİKLİK: MUHTASAR VE PPRİM HİZMET
BEYANNAMESİ
AHMET DOĞAN & DR. M. HANEFİ CALP

DOĞU KARADENİZ’DE ÇALIŞAN KADININ
SOSYO EKONOMİK DURUMU

SERACILIKTA GÜNEŞTEN ENERJİ
ÜRETİMİ, KULLANIMI VE BİTKİLERE
ETKİLERİ

GÜNEL MAMMADOVA

ÖĞR. GÖR. DR. BETÜL ŞAHİN & PROF. DR.
HAKAN F. ÖZTOP

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BİLİŞİM
SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS
ÖLÇÜMÜ

ULUSAL-AHLAKİ DEĞERLER DEVLET BÜTÇE
SÜRECİNİN ÖNEMLİ ATRİBUTU KİBİ

DR. M. HANEFİ CALP & AHMET DOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAK GEZMEN & DR. ÖĞR.
ÜYESİ İHSAN EKEN

GÖRDES İLÇESİ’NDE TARIMSAL
FAALİYETLER
ARŞ. GÖR. DR. FERDİ AKBAŞ & DR. ÖĞR. ÜYESİ.
CEMAL SEVİNDİ & ÖĞR. GÖR. ŞULE DEMİR
MANİSA İLİNDE ARICILIK
DOÇ. DR. İHSAN CEMİL DEMİR & ARAŞ. GÖR.
SENEM KOÇ
PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER: AB VE TÜRKİYE
UYGULAMALARI
DOÇ. DR. İHSAN CEMİL DEMİR & ARAŞ. GÖR.
NESLİHAN KARAKUŞ BÜYÜKBEN

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
CEYDA YERDELEN KAYGIN

LİDERLİK YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE
İSMAİL GASPIRALI’NIN LİDERLİK
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARAŞ. GÖR. DR. SANEM KÜÇÜKKÖMÜRLER

SEÇKİN FİDAN & DR. ÖGR. ÜYESİ. ENGİN
GÜR

KISMİ OLARAK ISITILAN BİR BORU
İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLEN FARKLI
PASİF ELEMANLARIN ISI
TRANSFERİNE ETKİSİ
ÖĞR. GÖR. RAMAZAN İNCİR & PROF. DR.
AHMET BEDRİ ÖZER
WEB TABANLI KİMLİK AVI
SALDIRILARININ DERİN ÖĞRENME
YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET HACIBEYOGLU
& ÖĞR. GÖR. DR. MOHAMMED HUSSEİN

BORSA İSTANBUL ULUSAL TÜM ENDEKSİNDE
İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN RİSKLERİNİN VE
GETİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE’DE BELİRSİZLİK ALGISI

ASSOC. PROF. DR. YUSUF, YALÇIN İLERİ

KHORRAM MANAFİDİZAJİ

ACCESSING ENTERPRISE INFORMATION
RESOURCES IN ORGANIZATIONS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, TUNCER YILMAZ
ULUSAL TÜM ENDEKSTE YER ALAN BÜYÜK
VE KÜÇÜK ŞİRKETLERİN FİNANSAL
DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ÖĞR. GÖR., TUNCER YILMAZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ,
SAVAŞ DURMUŞ
2008 KRİZİNİN FİNANSAL YATIRIM
ARAÇLARININ GETİRİ ORANLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ESKİ İRAN SERAMİKLERİNDEKİ RİTÜEL DANS
MOTİFLERİNİN İNCELENMESİ

ARŞ. GÖR.FUAT DAŞ
EBÛ YA′KÛB EL-HUREYMİ̂′NİN (Ö. 214/829)
BAĞDAT MERSİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ARŞ. GÖR. FUAT DAŞ
EYYÂMU’L-ARAB’TA (ARAP SAVAŞLARI’NDA)
TOPLUMSAL TEMALAR

DOÇ. DR. BİLAL GEREKAN & MEHMET USTA

PROF. DR. FARUK KARACA

BAYİLİK İŞLEMLERİNİN FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: İÇECEK SEKTÖRÜ
ÖRNEĞİ

KUR’AN’DA TEFEKKÜRE ENGEL DURUMLAR

PROF. DR. FARUK KARACA

IBRAHIM
EF_UNIQUE DISCRETIZATION
METHOD TO ENHANCE THE
PERFORMANCE OF CLASSIFICATION
ALGORTIHMS ON THE MEDICAL
DATASETS
RES. ASS. MERT GÜLÜM & PROF. DR.
ATİLLA BİLGİN
MEASUREMENT AND ESTIMATION OF
DENSITY OF VEGETABLE OILBIODIESEL BLENDS
RES. ASS. MERT GÜLÜM & PROF. DR.
ATİLLA BİLGİN
PRODUCTION OF WASTE COOKING
OIL METHYL ESTER USING SODIUM
METHOXIDE
HASAN NİZAMOĞLU & M. DENİZ TURAN
ASLIHAN DEMİRASLAN & Z. ABİDİN
SARI
INVESTIGATING OF PRODUCTION OF
IRON CHLORIDE SOLUTION FROM
MILL SCALE WASTE
Z. ABİDİN SARI & M. DENİZ TURAN
HASAN NİZAMOĞLU & ASLIHAN
DEMİRASLAN & TOLGA DEPCİ
KİNETİCS OF PERCHLORİC ACİD AND
AMMONİUM HYDROXİDE LEACHİNG
OF MİXED COPPER SLAG
YILMAZ BURAK KAYA & DOÇ. DR. ARİF
ANKARALI

HAC MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ

DENİZ ŞULE ÇALIŞKAN
KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ÇEVRE NEOLİBERAL
POLİTİKALARA ÇEVRECİ BİR ELEŞTİRİ

İKİ SERBESTLİK DERECESİNE SAHİP
BEŞ ÇUBUK MEKANİZMASININ
KİNEMATİK ANALİZİ VE
SİMÜLASYONU
DAUTBEK A.N.
NUMERICAL MODELING OF THE JOINT
TRANSFER OF MOISTURE AND HEAT IN
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İNDOMETAZİN KAYNAKLI KARACİĞER HASARINDA NARİNJİNİN
ANTİOKSİDAN ETKİLERİ
Hamit USLU
Kafkas Üniversitesi
ÖZET
Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ), akut ve kronik ağrı tedavisinde sıklıkla
kullanılmaktadır. NSAİİ’lerin en sık kullanılanlarından biri de indometazindir. İndometazinin
mide, böbrek ve duodenum üzerinde ciddi yan etkilere neden olduğu bilinmesine rağmen
karaciğer üzerindeki yan etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada indometazin
kaynaklı karaciğer hasarında güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu
bilinen narinjinin oksidatif stres üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada 30 adet
2-3 aylık dişi Wistar albino cinsi sıçan kullanıldı. Hayvanlar her grupta eşit sayıda olacak
şekilde 3 gruba (Kontrol (K), indometazin (İND) ve indometazin + narinjinin (İND+N)) ayrıldı.
I. ve II. gruba serum fizyolojik, III. gruba ise 100 mg/kg narinjin 10 gün boyunca oral olarak
verildi. Çalışmanın 11. gününde tüm gruplara tek doz 100 mg/kg indometazin oral yolla
uygulandı. Çalışma sonunda pentobarbital sodyum anestezisi altındaki hayvanların ötenazisi
gerçekleştirildikten sonra alınan karaciğer dokuları 1:9 oranında fosfat tamponunda homojenize
edildi. Elde edilen homojenizatlarda malondialdehid (MDA), total oksidan (TOS), glutatyon
(GSH), glutatyon peroksidaz (GPx) ve total antioksidan (TAS) seviyeleri spektrofotometrik
olarak belirlendi. İND grubunda K grubuna kıyasla MDA ve TOS düzeylerinin önemli şekilde
yükseldiği belirlendi (p<0.001). MDA ve TOS düzeylerinin artışına karşın GSH, GPx ve TAS
seviyelerinin ise önemli şekilde azaldığı belirlendi (p<0.001). İND+N grubu İND grubu ile
kıyaslandığında ise MDA ve TOS düzeylerinin azalırken (sırasıyla p<0.001, (p≤0.001)); GSH,
GPx ve TAS düzeylerinin oldukça önemli şekilde yükseldiği belirlendi (sırasıyla p<0.01,
p<0.001, p<0.001). Sonuç olarak indometazinin karaciğer dokusu üzerinde önemli düzeyde
oksidatif strese neden olduğu, buna karşın narinjinin uygulamasının oksidan düzeylerini azaltıp
antioksidan düzeylerini artırmak suretiyle bu oksidatif stresi baskılamada son derece etkili
olduğu belirlendi.
Anahtar kelimeler: İndometazin, Narinjin, Oksidatif stres
1. Giriş
Gastrointestinal ülserler başta Helicobacter pylori olmak üzere mukus - bikarbonat
sekresyonundaki azalmalar, gastrik asit - pepsin sekresyonundaki artışlar ve oksidatif stres
kaynaklı olarak ortaya çıktığı bilinmektedir (1,2). Gastrointestinal rahatsızlıkların bilinen en
yaygın nedeni mide ülserleri olup, bu ülserler nedeniyle Dünyada her 15 bin komplikasyondan
yaklaşık olarak 15’inin ölümle sonuçlandığı bildirilmiştir (3,4). Dünya genelinde ağrı, ateş ve
inflamasyon tedavisinde sıklıkla non-steroid anti-inflamatuar ilaçların (NSAİİ)
kullanılmaktadır. Günümüzde bu ilaçların yan etki olarak mukozal erozyonlara, perforasyonlar
ve ülserasyonlara ayrıca sıklıkla da gastrointestinal sistemde kanamalara neden olduğu
bilinmektedir (5). Sık kullanılan NSAİİ’lerden biri de indometazindir. İndometazin
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prostaglandin sentezine müdahale etmek suretiyle gastrik asit salınımı ile H+ iyonlarının
difüzyonunu artırmak ayrıca da lökotrienlerin ve 5-lipoksigenaz yolağındaki diğer ürünlerin
aşırı üretilmesine neden olmak suretiyle mukozal hasara neden olabilmektedir (6,7). Önceki
çalışmalarda narinjinin kuvvetli bir antioksidan olduğu; ferrik nitrilotriasetat kaynaklı oksidatif
böbrek hasarını, dimetilnitrosamine bağlı karaciğer hasarını ve Fluorouracil (5FU) kaynaklı
karaciğer ve böbrek hasarını önlemede etkili olabileceği bildirilmiştir (8-10).
Bu çalışmada da indometazin ile indüklenen karaciğer oksidatif stres hasarına karşı
narinjinin koruyucu etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. Materyal ve Metot
Bu çalışmada Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun onayı ile
Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden temin edilen 30
adet 2-3 aylık dişi Wistar albino cinsi sıçandan elde edilen karaciğer örnekleri kullanılarak
gerçekleştirildi.
Çalışma grupları şu şekilde oluşturuldu;
Kontrol Grubu (K) (n:10): Bu grupta yer alan hayvanlara 10 gün süreyle oral gavaj ile
serum fizyolojik verildi.
İndomethazin grubu (İND) (n:10): Bu grupta yer alan hayvanlara 10 gün süreyle oral
gavaj ile serum fizyolojik verildi. Çalışmanın 11. gününde ise 100 mg/kg indometazin tek doz
olarak oral gavaj ile uygulandı,
Narinjin + indometazin grubu (N+İND) (n:10): Bu grupta yer alan hayvanlara 10 gün
süreyle oral gavaj ile 100 mg/kg narinjin verildi. Çalışmanın 11. gününde ise 100 mg/kg
indometazin tek doz olarak oral gavaj ile uygulandı.
Deney sonunda pentobarbital sodyum anestezisi altındaki hayvanların servikal
dislokasyonu yapıldıktan sonra karaciğer dokusu örnekleri alındı. Karaciğer doku örnekleri
homojenize edilmek suretiyle doku homojenizatları elde edildi. Ardından bu homojenizatlarda
antioksidan (GSH, GPx, TAS) ve oksidan markerların (MDA ve TOS) ölçümleri
spektrofotometrik olarak gerçekleştirildi.
Analizlerden elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 18 paket
programı kullanıldı. p<0.05 olan değerler istatistiksel olarak önemli kabul edildi.
3. Bulgular
Karaciğer dokusu homojenatlarından spektrofotometrik yöntemle ölçülen MDA ve TOS
seviyelerinin K grubuna kıyasla İND grubunda önemli şekilde yükseldiği belirlendi (p<0.001).
Buna karşın narinjin uygulanan İND+N grubunda İND grubuna kıyasla hem MDA hem de TOS
düzeylerinin anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi (sırasıyla p<0.001, p≤0.001). Aynı zamanda
İND+N grubunun TOS düzeylerinin K grubunun TOS düzeylerine benzediği gözlendi.
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Grafik 1. Karaciğer dokusu MDA (nmol/g) ve TOS (µmol H2O2 Eqv./L) düzeyleri.

a-b, b-c: p<0.001, a-c: p<0.01, ad-b: p≤0.001
Karaciğer dokusu GSH, GPx ve TAS seviyelerinin indometazin uygulanan grupta (İND)
kontrol grubuna (K) kıyasla önemli şekilde azaldığı tespit edildi (p<0.001). Buna karşın
indometazinle birlikte narinjin uygulanan grup (İND+N) yalnızca indometazin uygulanan
grupla (İND) kıyaslandığında GSH (p<0.01), GPx (p<0.001) ve TAS (p<0.001) seviyelerinin
anlamlı bir şekilde yükseldiği gözlenmiştir. Narinjin uygulanan grupta ölçülen tüm antioksidan
düzeylerin arttığı belirlenirken GPx düzeyinin ise kontrole benzer olduğu belirlendi.
Grafik 2. Karaciğer dokusu GSH (nmol/g), GPx (U/mg Prot.) ve TOS (Trolox Eqv./L)
düzeyleri.

a-b, a-c, ac-b, a-d, b-d: p<0.001, b-c: p<0.01
Sonuç
Günümüzde akut ve kronik ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılan NSAİİ’lardan biri olan
indometazinin mide, böbrek ve duodenum üzerinde ciddi yan etkilere neden olduğu bilinmesine
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karşın karaciğer üzerindeki yan etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada
indometazin uygulamasına bağlı olarak karaciğer dokusunda oksidatif stres parametrelerinin
(MDA ve TOS) önemli şekilde arttığı, buna karşın antioksidan parametrelerin (GSH, GPx ve
TAS) ise azaldığı belirlendi. Narinjin uygulamasına bağlı olarak oksidan parametrelerin
azaldığı antioksidan parametrelerin ise tümünün önemli şekilde arttığı belirlendi.
Kaynaklar
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ZN(II) METALİNİN ÜÇ FARKLI BAKTERİ BİYOSORBSİYONU , KÜTLE VE
PH ÇALIŞMALARI
M. Fırat BARAN
Mardin Artuklu Üniversitesi
M. Zahir DÜZ
Dicle Üniversitesi
Hilal ACAY
Mardin Artuklu Üniversitesi
Abdullah EREN
Mardin Artuklu Üniversitesi
Özet
Günümüzde koşullarında su kirliliği başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Su
kirleticilerine maruz kalmış alanlarda kullanılan yenileme teknikleri özelliklede yüksek
maliyetli olmaktadır. Endüstriyel atıkların oluşturduğu sularda metallerin uzaklaştırılması için
fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yerine biyolojik materyallerin kullanımı alternatif bir
yöntemdir. Metal gideriminde biyolojik moleküllerin kullanıldığı uygulamalar özelliklede;
biyosorpsiyon, adsorbsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri yer almaktadır. Biyosorpsiyon, sulu
ortamlardan metal iyonlarının biyomateryal tarafından alıkonulmasıdır. Biyosormateryal
yüzeyinde tutulacak metallerin daha sonra tekrar kullanılabilirliği yönünden düşük
konsantrasyonlu asitlerlerlen giderilmesi gerekmektedir. Çünkü kullanılan biyosorbentin
tekrarlanabilirliği önemlidir.. Biyosorpsiyon şartlarının gerçekleşebilmesi için bazı optimal
koşulların oluşması gerekmektedir. Biyosorpsiyon yöntemi metal iyonu türü, biyokütle türü ve
miktarı, konsantrasyon, sıcaklık, çözelti pH’sı gibi fizikokimyasal faktörlerden
etkilenmektedir. Bizimde bu çalışma doğrultusunda bacillus subtilis ve bacillus licleniformis
suşları ile önce bakterileri çoğalttık. Daha sonra çinko metalinin sulu çözeltileri alınarak
biyosorbent dozu ve ve Ph etkisini inceledik ve uygun parametreler belirlendi.
Anahtar kelimeler: biyosorbent dozu, ph, bacillus subtilis, çinko metali.
Abstract
Nowadays, water pollution is a problem in itself. Renewal techniques used in areas
exposed to water pollutants are particularly costly. The use of biological materials instead of
physical and chemical methods is an alternative method for the removal of metals in industrial
waste water. Applications using biological molecules in metal removal are particularly;
biosorption, adsorption and phytoremediation methods. Biosorption is the retention of metal
ions from aqueous media by the biomaterial. The metals to be retained on the surface of the
biosormaterial must then be removed from the acids with low concentration in terms of
reusability. Because the reproducibility of the biosorbent used is important. In order for the
biosorption conditions to be fulfilled, some optimal conditions must be established. Biosorption
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method is affected by physicochemical factors such as metal ion type, biomass type and amount,
concentration, temperature, solution pH. In this study, we first propagated bacteria with bacillus
subtilis and bacillus licleniformis strains. Afterwards, the aqueous solutions of zinc metal were
taken and examined the effect of biosorbent dose and pH and appropriate parameters were
determined.
Keywords: biosorbent dose, ph, bacillus subtilis, zinc metal.
1. Giriş
Su kirliliğini oluşturan en büyük etmenlerden biri de toksik metallerdir. Bu kirliliğe neden olan
başlıca toksik mataller; Cr, Cu, Pb, Zn, As, Fe, Cd ve Hg’dır. Toksik metaller hem önemli, hem
de en tehlikeli maddeler sınıfına girmektedir. Son yıllarda mevcut verilerden bakır, kadmiyum,
kurşun, civa, nikel, alüminyum, çinko, uranyum, berilyum vb. gibi toksik metallerin insan
sağlığına zararlı olduğu anlaşılmaktadır (Yıldız 2004).
Toksik metallerin sulu çözelti ve ortamlardan uzaklaştırılmasında kullanılan bazı
geleneksel metotlar; kimyasal çöktürme, iyon değişimi, adsorpsiyon (biyoadsorbsiyon), ters
osmoz ve filtrasyon şeklinde sıralanabilir [(Hussein ve ark. 2004),(Liu ve ark. 2004)]. Bu
geleneksel metotlar ile ortamda bulunan metaller tam olarak uzaklaşmayabilir. Bunların dışında
bu proseslerin; pahalı cihazlar gerektirmesi ve enerji ihtiyacının fazla olması, proses sonucunda
toksik çamur ve diğer atık ürünler oluşturması gibi dezavantajları vardır (Hussein ve ark. 2004).
Biyosorpsiyon teknolojisinin en önemli avantajları atık sulardaki toksik metal
konsantrasyonlarını düşük seviyelere indirgemekteki etkinliği ve bol miktarda kolayca
üretilebilen, ekonomik biyosorbent materyallerinin kullanılmasıdır. Bu biyosorbentler metal
iyonlarının giderilmesinde yüksek seçiciliğe sahiptirler [(Bayramoğlu ve ark. 2005),(Stanley ve
ark. 2005)]. Ayrıca bu metot ile çok düşük konsantrasyonlardaki sulardan bile toksik metalleri
etkili bir biçimde uzaklaştırabilmektedir (Tevari ve ark. 2005).
2. Kaynak araştırması
2.1.Biyosorpsiyon
Biyokütleler ile (Fungus, bakteri, alg vb. gibi) yapılan adsorpsiyon işlemine
“biyosorpsiyon” işlemi denir. Bir diğer deyişle biyosorpsiyon işlemi ölü veya inaktif biyolojik
materyaller tarafından toksit maddelerin belli ortamlardan uzaklaştırılması olarak tanımlanır.
Biyosorpsiyon, pek çok metabolizmadan bağımsız olarak çalışan işlemlerdir. Biyosorpsiyon
tekniği genellikle su kirliliği gideriminde çok sık kullanılmaktadır (Vijayaraghavan ve Sang
Yun 2008). Biyosorpsiyon mekanizmaları genellikle metal iyonları ve fonksiyonel gruplar arasında,
hücre yüzeyindeki; elektrostatik etkileşimler, iyon değişimi ve metal-iyon şelatlanması ve birleşmesi
gibi fiziko-kimyasal etkileşimlere dayanmaktadır. Bu araştırmaların içerisinde mikroorganizmaların

adsorbent olarak kullanımı bu alanda büyük ilgi görmektedir (Kapoor ve ark. 1999).
Biyosorbentler organik yapılı maddeler olduklarından doğaya fazla zarar vermezler.
Biyosorpsiyon yönteminin; ekonomik olması ve toksik metal içeriği çok düşük olan sulardan
bile verimli bir biçimde metal giderebilme kapasitesinden dolayı çok avantajlı bir metottur.
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➢
2.2.Biyosorpsiyon için metal seçimi
Biyosorpsiyon çalışmalarındaki metal seçimi çalışma alanına göre değişmektedir.
Bütün çalışma alanları dikkate alındığında seçilen metalleri dört ana grupta toplamak
mümkündür. Bunlar;
➢ toksik metaller,
➢ stratejik metaller,
➢ kıymetli metaller
➢ nüklit (izotop) metallerdir.
2.3.Toksik Metaller
Özellikle de yirminci yüzyılın ortasında endüstrinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve giderek artan
hava ve toksik metal kirliliği günümüzde bütün canlılar üzerinde büyük bir tehdit
oluşturmaktadır. Pb, Cr, Cd, Co, Ni, Cu, Zn, Hg ve Fe dahil olmak üzere 60’tan fazla metal
bu grupta yer almaktadır. Yapıları gereği bu elementler yerkürede genellikle oksit, karbonat,
sülfür ve silikat halinde stabil olarak bulunurlar (Özbek 2010).
Toksik metallerin bazıları: Çinko, alüminyum, altın, antimon, arsenik, bakır, baryum, bizmut,
civa, galyum, gümüş, kadmiyum, kalay, krom, kurşun, lantan, manganez, nikel, platin, talyum,
zirkonyumdur (www.lenntech.com2008).
Canlıların toksik metaller ile teması başlıca üç yolla olabilir. Bunlardan birincisi;
atmosferde bulunan toksik metallerin toprak ve suya atmosferik çökelim ile geçmesi durumudur
(Sarı 2009).
İkincisi ise; içme suyu olarak yada sulama suyu olarak kullanılan sularda bulunan toksik
metallerdir (Sarı 2009).
Üçüncüsü ise; besin zincirinde biriken toksik metallerdir. Doğal ya da insan kaynaklı toksik
metaller canlı vücuduna toksik metallerle kirlenmiş havanın solunmasıyla toksik metallerle
kirlenmiş su ve besinlerin tüketilmesi ile girebilirler. Toksik metaller, uçucu veya partikül
şeklinde atmosferde bulunabilir. Yıllık binlerce ton toksik metal atmosfere salınmaktadır.
Dünya nüfusu ve endüstriyel faaliyetlerinhızlı artışıyla bu miktar da paralel olarak artmaktadır.
3. Bulgular ve tartışma
3.1. Zn(II) için Biyosorbent Dozu Verileri
Çizelge 1. 25oC'de farklı biyosorbentlerin Zn(II) biyosorpsiyonuna adsorbent dozu(biyokütle
miktarı) etkisi (Co=2.5 ppm( mg/L), V=50 ml, hız= 150 rpm ve t=90 dak)
B1

Fl

Fs

m

Ce

qe

m

Ce

qe

m

Ce

qe

(mg)

(mg/L)

(mg/g)

(mg)

(mg/L)

(mg/g)

(mg)
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(mg/g)

10

1,14

6,83

10
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3,45
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2,79
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0,16

2,35
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2,29
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2,32

(m:Biyosorbent miktarı(mg),Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonumiktarı(mg/g))

qe (mg/g)

Başlangıç konsantrasyonu 5 mg/L olan Zn(II) çözeltisi çizelge 1’de görüldüğü gibi
farklı miktarlardaki biyosorbent alınarak başlatılan biyosorbsiyonda biyosorbent miktari
arttıkça biyosorbsiyon ortamındaki denge konsantrasyonunun azaldığı gözlenmiştir.
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Şekil 1. B1 biyosorbentinin 25 oC'de Zn(II) biyosorpsiyonuna adsorbent dozu etkisi qe(mg/g)-m(mg)(Co=2.5 ppm (

qe (mg/g)

mg/L), V=50 ml, , pH=5.5, hız= 150 rpm, t=90 dak)
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Şekil 2. Fl biyosorbentinin 25 oC'de Zn(II) biyosorpsiyonuna adsorbent dozu etkisi qe(mg/g)-m(mg) (Co=2.5 ppm(
mg/L), V=50 ml, , pH=6.5, hız= 150 rpm ve t=90 dak)
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Şekil 3. Fs biyosorbentinin 25 oC'de Zn(II) biyosorpsiyonuna adsorbent dozu etkisi qe(mg/g)m(mg) (Co=2.5 ppm( mg/L), V=50 ml, pH=6.0, hız= 150 rpm ve t=90 dak)

3.2. Zn(II) için Farklı Biyosorbentlere Ait pH Etkisi Verileri
Çizelge 2. 25 oC'de Zn(II) için farklı biyosorbentlerin biyosorpsiyonunda pH etkisinin verileri
(Co=2.5 ppm, V=50 mL, m=0.025g, hız=150 rpm ve t=90 dak )

B1

Fl

Ce

qe

(mg/L)

(mg/g)

1

2,29

0,42

2

2,21

3

Fs

Ce

qe

(mg/L)

(mg/g)

Ce

qe

(mg/L)

(mg/g)

1

2,38

0,22

1

2,17

0,65

0,58

2

2,32

0,36

2

2,01

0,98

1,95

1,11

3

2,02

0,97

3

1,75

1,50

4

1,32

2,36

4

1,86

1,29

4

1,52

1,97

4,5

1,27

2,47

4,5

1,65

1,71

4,5

1,37

2,27

5

0,96

3,08

5

1,58

1,84

5

1,15

2,71

5,5

0,62

3,76

5,5

1,29

2,43

5,5

1,02

2,97

6

0,74

3,52

6

0,96

3,09

6

0,53

3,94

6,5

0,83

3,34

6,5

0,42

4,16

6,5

0,62

3,76

7

0,97

3,06

7

0,55

3,90

7

0,65

3,70

8

1,20

2,60

8

1,31

2,38

8

0,73

3,54

10

1,33

2,35

10

1,50

2,01

10

0,85

3,30

pH

pH

pH

(Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonumiktarı(mg/g))
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Zn(II) biyosorpsiyonunda B1, Fl ve Fs biyosorbentleri ile yapılan biyosorpsiyon
işleminde optimum pH değerleri sırasıyla 5.5, 6.5 ve 6.0 belirlenmiştir. Diğer biyosorpsiyon
çalışmaları optimum pH’larda yapılmıştır.
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Şekil 4. 25 oC'de B1 biyosorbentinin Zn(II) biyosorpsiyonunda pH etkisi

qe (mg/g)

(Co=2.5 ppm, V= 50 ml, m= 0.025 g, hız =150 rpm ve t =90 dak )
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Şekil 5. 25 oC'de FI biyosorbentinin Zn(II) biyosorpsiyonunda pH etkisi

qe (mg/g)

(Co=2.5 ppm, V= 50 ml, m= 0.025 g, hız =150 rpm ve t =90 dak )
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Şekil 6. 25 oC'de Fs biyosorbentinin Zn(II) biyosorpsiyonunda pH etkisi
(Co=2.5 ppm, V= 50 ml, m= 0.025 g, hız =150 rpm ve t =90 dak )
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4. Sonuçlar
Bu çalışmada üç farklı bakteri türü kullanılarak biyosorbsiyon işlemi gerçekleştirildi.
Elde edilen sonuçların çok düşük miktarda kullanılan bakteri biyosorbentinin çok iyi düzeyde
sulardaki ve sulu çözeltilerde varolan çinkoyu absorbe ettiği görülmüştür. Deneysel
çalışmalarda kullanılan biyosorbentlerin maliyeti ucuz olması, biyosorpsiyon kapasitesinin
yüksek olması, çok düşük konsantrasyonlardaki içme ve atık sulardaki metallere
uygulanabilirliği, temin edilebilirliğinin kolay olması gibi avantajları nedeniyle bu
biyosorbentlerin metal uzaklaştırmasında etkin bir şekilde kullanılabilirliği ortaya koymuştur.
5. Kaynaklar
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BALIN YARA TEDAVİSİNDE KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME
Ayşe ÇELİK YILMAZ
Sakarya Üniversitesi
Dilek AYGİN
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
Giriş ve Amaç: Doğal bir ürün olan balın yara tedavisi ve bakımı amacıyla kullanımı
binlerce yıllık bir tarihe dayanmaktadır. Bilimin gelişmesi ve yapılan in vitro/in vivo
araştırmalar balın içerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde terapötik etki göstererek yara
iyileşmesine katkıda bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda balın biyolojik
debritman ve enfeksiyon kontrolü, hastanede kalış süresine etkisi, maliyet etkinliği ve diğer
yara bakım materyallerine üstünlüğünün olup olmadığına ilişkin farklı sonuçların elde edildiği
çalışmalar bulunmaktadır. Bu sistematik derlemenin amacı; balın yara iyileşmesinde diğer yara
bakım materyallerinden farkını inceleyen randomize kontrollü çalışmaları inceleyerek balın
yara tedavisindeki yerini değerlendirmektir.
Yöntem: MEDLINE, PUBMED, Google Scholar, Scopus ve Cochrane veri tabanları
taranarak 2009-2019 yılları arasındaki 421 yayına ulaşıldı. Konu ile ilgili ‘honey’, ‘wound’,
‘wound healing’, ‘honey dressing’ anahtar kelime kombinasyonları kullanılmıştır. Çalışmaya,
İngilizce dillinde yazılmış randomize kontrollü çalışmalar, deneysel araştırmalar, tam metin
araştırma makaleleri dâhil edilmiştir. Değerlendirme kriterlerine uyan 30 yayından 17 tanesi
kronik yaralar, diyabetik ayak ülserleri, venöz ülserler, dekübüt ülserleri, cerrahi insizyonlar ve
yanık yaralarında yapılmış klinik araştırmaları iken, 13 tanesi de hayvan deneylerinden
oluşmaktadır.
Bulgular: Derleme kapsamında incelenen 12 çalışmada kronik yarası olan hastalar ile
çalışıldığı ve sonuçlarında genel olarak balın yara iyileşmesinde hızlı epitelizasyon ve yara
kontraksiyonu sağlayarak yara iyileşme süresini kısalttığı bildirilmiştir. Balın cerrahi yaralarda
etkinliğini inceleyen ve balın avantajlarına değinen iki çalışmada, bal uygulanan yaralarda daha
iyi estetik sonuçlar alınmış ve yara yerinde komplikasyon gelişme oranı daha düşük olarak
bulunmuştur. Balın yanık yaralarında etkinliğini inceleyen 3 çalışmada ise topikal bal
uygulamasının inflamasyonu azalttığı, iyileşme süreci tamamlanan dokuda skar dokusu ve
depigmentasyon gözlenmediği sonucuna varılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalarda
insizyonel ve yanık yaralarında bal ve diğer yara bakım materyalleri incelenmiş, bal
uygulamasının; epitelizasyonu ve yara kontraksiyonunu hızlandırdığı, inflamasyon yanıtı
azalttığı gösterilmiştir
Sonuç: Balın sahip olduğu avantajlar ile modern yara tedavisinde alternatif bir materyal
olarak kabul görmesi için birçok kanıt bulunmakla birlikte daha geniş örneklemler ile yapılacak
klinik araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarla yara
bakımında kullanılacak balın standart bir ürün haline getirilmesi ve bal içeren yara bakım
ürünlerinin geliştirilmesi balın bu alandaki kullanımını arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: yaralar, bal, biyofilm, yara iyileşmesi, bal pansumanı
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Giriş
Bal, binlerce yıldır dünyadaki birçok kültürde yaraları iyileştirmek amacıyla
kullanılmaktadır. Arkeolojik bulgular ve ilk yazılı eserler, eski Mısırlılar, Yunanlılar ve
Romalılar tarafından yaraların bal ile tedavi edildiğini göstermektedir (1). Modern tıbbın
gelişmesi ile balın klinik kullanımı azalmış, fakat son yıllarda balın yara iyileşmesindeki etkisi
yeniden popüler hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonrası balın sadece yüksek şeker içeriğine
sahip bir solüsyon olmadığı, yara iyileşme sürecini hızlandırabilen çok sayıda biyoaktif
bileşene sahip bir biyolojik yara örtüsü olduğu bildirilmiştir (2).
Bal, dünyadaki çeşitli bal arısı türleri tarafından üretilen doğal bir maddedir. Arıların
çevrelerindeki bitki örtüsünden nektar toplaması ve bunu işlemesi sonucunda ortaya çıkan ürün,
şekerler ve proteinler, enzimler ve aminoasitlerin yoğun viskoz bir çözeltidir (1). Bal; su,
sükroz, glukoz, fruktoz, amino asit, bal mumu, polen, pigmentler, mineraller ve sükrozu basit
glukoza ve fruktoza dönüştüren ve glukonik asit üreten glukozeoksidaz da dâhil olmak üzere
enzimlerden oluşur (3). Balın biyolojik bileşenin iyileşmeyi destekleyen faaliyetlerin her biri,
farmakolojik ürünlerde ayrı olarak bulunabilir, ancak balda hepsi birlikte bulunur (2).
Bal, bal arıları tarafından bitki nektarından üretilen asidik hiperosmolar şeker çözeltisidir.
Su, sükroz, glukoz, fruktoz, amino asit, bal mumu, polen, pigmentler, mineraller ve sükrozu
basit glukoza ve fruktoza dönüştüren glukonik asit üreten glukoz oksidaz da dahil olmak üzere
enzimlerden oluşur (3).
Balın yara iyileşmesindeki en karakteristik rolü, bakteriyel enfeksiyonun önlenmesi ve
sınırlandırılmasıdır, böylece yaranın biyolojik yükünü azaltır. Mikroskobik incelemelerde balın
B ve T lenfositleri, fagositleri ve modülatör sitokinlerin tümör nekroz faktörü-1 (TNF-1),
interlökin 1 (IL-1) ve IL-6 salınımını uyardığı gösterilmiştir. Bal ayrıca, makrofajlara hidrojen
peroksit üretimi ve enerji üretimi için gerekli olan gerekli temel glikozu sağlar (Stewart et al
2014). Balın bir diğer etkisi de yaralarda ağrı hissi yaratmadan debridman oluşturmasıdır. Bal,
otolitik debridmanı başlatmak için yara dokularını indükleyen proteaz enzimi içerir. Bal, lenf
sıvısını yara dokusuna çekmek için yoğun ozmolitik gücünü kullanır, böylece ölü, hasar görmüş
veya enfekte olmuş yara dokularını otomatik olarak çıkarmak için gerekli nemli ortamı yaratır
(2-4).
Her ne kadar bütün mekanizmalar tam olarak anlaşılmamış olsa da balın yara
iyileşmesinde etkin ve yararlı bir yardımcı materyal olduğunu gösteren araştırmaların sayısı her
yıl giderek artmaktadır (3). Bu çalışmanın amacı; balın yara iyileşmesinde diğer yara bakım
materyallerinden farkını inceleyen randomize kontrollü çalışmaları inceleyerek, elde edilen
verileri sistematik olarak incelemektir.
Yöntem
Bu sistematik derlemede MEDLINE, CINAHL, PUBMED, Google Scholar ve Cochrane
veri tabanlarının taranması için başlangıçta anahtar kelimelerin belirlenmesi amacı ile literatür
taraması yapıldı. Konu ile ilgili ‘honey’, ‘wound’, ‘wound healing’, ‘honey dressing’ anahtar
kelime kombinasyonları kullanıldı. Konu ile ilgili olarak 421 yayına ulaşıldı ve değerlendirme
sonrasında 30 araştırma incelemeye alındı. Çalışmaya, İngilizce dillinde yazılmış randomize
kontrollü çalışmalar, deneysel araştırmalar, tam metin araştırma makaleleri dahil edildi. Veri
tabanında 2009 ve 2019 yılları arasında yayınlanan makaleler incelendi ve son arama 15 Mayıs
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çalışmalar ve in vitro

Bulgular ve Tartışma
Çalışmada İngilizce dilinde yazılmış, tam metin 30 makale incelendi. 17 yayın dâhilinde
yanıklar, ülserleri, cerrahi yaralar, diyabetik ayak ve malign yara türlerinde yapılan çalışmalar
bulunmaktadır. 13 yayın ise hayvan deneylerinde cerrahi insizyon ve yanık yaralarında bal
uygulanması ve diğer yara bakım materyallerinin etkinliği değerlendirildiği çalışmalardan
oluşmaktadır (5-18). Bal kronik yaraların özellikle diyabetik ayak yaraları, dekibüt ülserleri,
venöz ve arteryal ülserlerin tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Derleme kapsamında
incelenen 12 çalışmada kronik yarası olan hastalar ile çalışılmıştır. Kronik yaralarda balın
etkinliğini inceleyen üç çalışmada, balın kronik yaraların tedavisinde olumlu sonuçları olduğu
bulunmuştur (7-9). Bal pansumanın, diğer pansuman materyalleri ile karşılaştırıldığı
çalışmalarda, balın iyileşme süresi bakımından hidrojellerden üstün olduğu üstün olduğu, fakat
nanoteknolojik bir ürün olan gümüş kaplı pansumandan iyileşme sonuçlarının farklı olmadığı
bildirilmiştir (11-12).
Derleme kapsamına alınan altı makalede diyabetik ayak yarası olan hastalar ile çalışıldığı
belirlendi (5,13-17). Bal uygulanan hastalarda yara iyileşmesi, enfeksiyon ve hastanede kalış
süresi bakımından daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Diğer yandan negatif basınç
uygulaması ve bal pansumanını karşılaştırılan bir çalışmada vakum destekli yara kapatmanın
bal pansumanına göre yara yatağındaki granülasyon dokusunu daha hızlı arttırdığı, balın
herhangi bir üstünlüğünün olmadığı belirtilmiştir (18). Derleme kapsamında yanık yaralarının
ele alındığı üç çalışma değerlendirildi (19-21). Bu çalışmalardan ikisi balın yanık yarasında
diğer materyallere göre üstünlüğünü göstermektedir (19,20). Balın cerrahi yaralarda etkinliğini
inceleyen ve balın avantajlarına değinen iki çalışmada, bal uygulanan yaralarda daha iyi estetik
sonuçlar alınmış ve yara yerinde komplikasyon gelişme oranı daha düşük olarak bulunmuştur
(22,23).
Derleme kapsamında hayvanlar üzerinde yapılmış 13 çalışma incelenmiştir (24-36). Bu
çalışmalarda genel olarak hayvanlarda (fare, sıçan, tavşan, domuz) yanık ve insizyon yaraları
oluşturulmuş ve bu yaralarda bal ve diğer yara bakım ürünleri uygulanmıştır. Değerlendirme
kriteri olarak yara boyutları, histolojik ve mikroskobik incelmeler kullanılmıştır. Çalışmaların
sonuçlarına bakıldığında ise 11 araştırmada bal uygulamasının yara iyileşmesi ve enfeksiyon
kontrolü açısından diğer pansumanlardan daha iyi sonuçlar getirdiği görülmüştür. Diğer yandan
iki çalışmada balın herhangi bir üstünlüğü olmadığı sonucuna varılmıştır (35,36).
Sonuç
Yara tedavisinde topikal bal uygulaması binlerce yıldır bilinmekle birlikte günümüzde
ideal şartlarda üretilen bal pansumanı materyalleri ile nano teknoloji ürünlerinin karşılaştırıldığı
güncel araştırmaların çoğunda balın yara iyileşmesindeki etkinliği desteklenmektedir.
Araştırmalarda, balın içerdiği biyoaktif bileşenlerin inflamasyonu, ödemi, ağrıyı azalttığı,
debritman etkisi gösterdiği, granülasyon ve epitelizasyonu hızlandırdığı gösterilmektedir.
Bunların yanı sıra bal yara iyileşmesi sonuçları bakımından diğer tedavilerden daha iyi estetik
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sonuçları görülmekte, kronik yaralarda da hastanede kalış sürecini kısaltmakta ve maliyet
etkinliği sağlamaktadır.
Yara bakımında kullanılacak materyal hastanın ve yaranın özelliklerine uygun, kolay
ulaşılabilir, güvenilir ve ekonomik olmalıdır. Balın sahip olduğu tüm avantajlar ve araştırma
sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, klinisyenler tarafından balın kullanım alanı artmıştır.
Sonuç olarak, bal pansumanı akut ve kronik yaralar için kullanılabilecek doğal bir üründür.
Gelecekte yapılacak olan randomize kontrollü çalışmalarla yara bakımında kullanılacak balın
standart bir ürün haline getirilmesi ve bal içeren yara bakım ürünlerinin geliştirilmesi balın bu
alandaki kullanımını arttıracaktır.
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GELİŞEN ANESTEZİ TEKNOLOJİSİ
Uzm. Dr. Aysu Hayriye TEZCAN
Sarıkamış Devlet Hastanesi

ÖZET
Anestezistler ameliyathane içinde ve dışında giderek daha karmaşık teknolojik ortamda
çalışmaktadırlar.Bu cihazlar anestezi makineleri, ilaç dağıtım sistemleri, fizyolojik monitörler,
diagnostik görüntüleme ekipmanları ve elektronik sağlık kayıtlarını içermektedir.
Hedef kontrollü infüzyon cihazları ilacın farmakokinetik matematiksel bir modelini
temel alarakhedef konsantrasyonuanestezist kontrolünde ayarlayabilir. Anestezi idamesinin
hassasiyetinin öneminin giderek arttığı günümüzde, FDA 2015 yılında hedef kontrollü infüzyon
cihazlarının tüm kategorilerinin tartışıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Amaç cihaz
teknolojilerinin (özellikle hasta güvenliği lehine geri bildirim verme konusunda) klinisyen
katkılarıyla geliştirilmesi idi.
Teknoloji üreticileri günümüzde en çok sıvı yönetiminde anahtar fizyolojik
parametreler olan hemoglobin, kalp hızı, oksijen satürasyonu, atım hacmi ve oksijen dağıtım
indeksini içeren perioperatif hedefe yönelik tedavi algoritmalarını geliştirme üzerinde
çalışmaktadır.
İdeal anestezi makinelerinin hedef - kontrollü düşük-akışlı anestezi verebilmesi,
anestezist tarafından ayarlanan spesifik bir end-tidal yüzdesi elde etmek için, taze gaz akış hızı
ve buharlaştırıcı ayarlarını otomatize edebilmesi, hasta güvenliği parametrelerinin geri
bildirimini yapabilmesi beklenir.
Akıllı telefonlar ve etkinlik takipçileri nasılbireylerin günlük hayatlarının egzersizden
uykuya kadar çeşitli yönlerini izleyebiliyorsa MedtronicZephyr-LIFE sistemi gibi giyilebilir
cihazlar da uygun monitörler ile birleştirildiğinde ayakta olan aktiviteyi, solunum hızı, kalp
hızı, kan şekeri, kan basıncı, sıcaklık, ağırlık ve oksijen saturasyonunu uzaktan monitorize
etmeye izin verirler.Örneğin , MC10'unBioStamp Araştırma Bağlanma Sistemi, yaklaşık olarak
iki Elektrokardiyografik(ECG)kablo boyutunda olan, kompleks fizyolojik verileri 36 saate
kadar kaydeden küçük bir cihazdır.
Özellikle kan gazlarının noninvaziv ölçülebilmesi anestezi pratiğinde çok önem taşır.
Masimo, parsiyel oksijen basıncı 100 ila 200 mmHg aralığında olduğunda, hiperoksijenizasyon
düzeyini ölçen ve hipoksemide de alarm veren bir parametre geliştirmiştir. Monitor Mask A.Ş.
, kapnografi ölçümü için, CO2 örnekleme girişlerini bir oksijen verme maskesinin içine
birleştiren CapnoVue M12’yi tanıtmıştır.
Cerrahi kan kaybı monitorizasyonu anestezi pratiğinde diğer önemli bir parametredir.
2015'te, FDA dahiliiPad kamera kullanarak, vakum kaplarını ve spançlardaki kan hacmini ölçen
Gauss Cerrahi Triton'a 510 (k), izin verdi. Uygulama, spançları ve vakum kaplarını tarayarak
kan hacmini ölçer.
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AIMS ise anestezi kayıtlarını elektronik formda belgelemede yardımcı olmak için
tasarlanmıştır. Tüketici ve tıbbi cihaz elektronikleri hızlı bir gelişme göstermeye devam
etmektedir.
Hastalar anestezi sonrası bakım ünitelerinden taburcu olduktan sonra giyilebilir ev
monitorlerini alacak mı?
Anesteziyologlar, perioperatifperiodda danışma ve risk sınıflaması için fizyolojik veri
kayıtlarına güvenecek mi?
İçine girilen sanal gerçeklik, medikal simulasyon ve eğitiminde devrim yapacak mı?
Anahtar
Kelimeler:
Anestezi,
hedef
kontrollü
infüzyon
cihazı,
noninvazivmonitorizasyon
Giriş
Anesteziyologlar ameliyathane içinde ve dışında giderek daha karmaşık bir teknolojik
ortamda çalışmaktadırlar. Birçok kurumdaki iş ve stres yoğunluğu klinisyenlerin teknolojiye
olan ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Halihazırda çalışma ortamları çoğunlukla teknoloji bağımlı
olan bu klinisyenlerin en çok kullandığı cihazlar; ilaç dağıtım sistemleri, fizyolojik monitörler,
anestezi makineleri, diagnostik görüntüleme ekipmanları ve elektronik sağlık kayıtlarını
içermektedir.
İlaç Dağıtım Sistemleri
Otomatik ilaç dağıtım sistemleri anestezi pratiğinde perioperatif, postoperatif dönemde
ya da yoğun bakımlarda kullanılır. Anestezi idamesinin hassasiyetinin öneminin giderek arttığı
günümüzde, Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında hedef kontrollü infüzyon cihazlarının tüm
kategorilerinin tartışıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Amaç cihaz teknolojilerinin (özellikle
hasta güvenliği lehine geri bildirim verme konusunda) klinisyen katkılarıyla geliştirilmesi idi.
En basit haliyle yaygın olarak ülkemizde kullanılan sistemler açık döngü kontrollü cihazlardır.
Bu cihazlar klinisyen tarafından belirlenen miktar ve zamana göre uygun ilaç
konsantrasyonlarını hesaplayıp hastaya gönderirler. İlerleyen teknoloji ürünü olan kapalı döngü
kontrollü cihazlar ise sahip oldukları yazılımlar ve ek donanımlar sayesinde hastadan alınan
fizyolojik verilere göre ilaç tedavisi yaparlar. Şeker hastaları tarafından kullanılan kan şekeri
ölçümüne göre insülin infüzyonu yapan pompalar bunun en basit örneğidir. Hastanın fizyolojik
parametreleri olan hemoglobin, kalp hızı, oksijen satürasyonu, atım hacmi ve oksijen dağılım
indeksini içeren perioperatif hedefe- yönelik sıvı tedavi algoritmalarını uygulayan cihazlar veya
hastanın anestezi derinliğine göre anestezik ajan infüzyonu modellerine sahip cihazlarda
anestezi pratiğindeki kapalı döngü kontrollü cihazlara örnektir (1,2).
Anestezi Makineleri
Anestezi makineleri anestezi uygulamalarındaki en önemli teknolojik ayaktır. Günümüz
hastanelerindeki en teknolojik cihazlardan biri anestezi cihazları olmasına rağmen halen daha
ileri teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu cihazların en önemli amacı hastanın
güvenliğini koruma amacıyla anestezik ilaç verme etkinliğini maksimumda tutmaktır. Bunun
yanında atık gaz miktarını azaltabilmesi ile hem ekonomiye hem de çevrenin korunmasına
katkıda bulunabilirler. Şuan ülkemizde kullanılan anestezi cihazları genel olarak yeni teknoloji
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olsalar da, son teknoloji ürünü olan hedef kontrollü düşük akımlı anestezi cihazları henüz
yaygınlaşmamıştır. Bu cihazların özelliği çok daha düşük anestezik ilaç ve oksijen tüketimiyle
hastaları güvende tutabilmeleridir. Hedef- kontrollü düşük-akımlı anestezi sistemleri, anestezist
tarafından ayarlanan spesifik bir end-tidal yüzdesi elde etmek için, taze gaz akış hızı ve
buharlaştırıcı ayarlarını otomatize eder. Otomatik gaz kontrolü özelliği sayesinde hastanın
durumuna, cerrahi insizyon süresine bağlı olarak anestezik ajan verilmesi ayarlanır ve fazla ya
da az doz riski ortadan kalkmış olur (5).
Anestezi makinelerinin en önemli komponentlerinden biri olan karbondioksit absorbanı
alanındaki teknolojik gelişmelerden biri de yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir bir
malzemeden oluşabilmesidir. Spira Lith'in lityum-bazlı absorbanı yeniden kullanılabilir ve
üretici tarafından geri dönüştürülebilir. Normal sarfdan çok daha pahalı olan karbondioksit
absorbanının geri dönüştürülebilir olması ekonomi için ciddi kazançtır (6). Ek olarak yoğun
bakımlarda spontan solunumunu idame edebilen hastalarda da ekspiratuar havada
karbondioksit ölçümü gerekmektedir. Buna çözüm olma amacıyla, CO2 örnekleme girişleri
yeni bir oksijen verme maskesinin içine yerleştirilmiş ve uygulayıcıların pratiğine ciddi katkı
sağlanmıştır (Monitor Mask CapnoVue M12) (7).
Anestezi Pratiğinde Yeni Gelişen Monitorizasyon Yöntemleri
Akıllı telefonlar gibi tüketici cihazları içindeki hızlandırma aygıtları, manyetometreler
ve jiroskoplar, bireylerin günlük hayatlarının egzersizden uykuya kadar çeşitli yönlerini
izlemeyi sağlarlar. Sağlık alanındaki tıbbi cihaz üreticileri de giyilebilir entegre cihazların
üretimi için çalışmaktadır. Bazı araştırma grupları, kognitif bozuklukları saptamak için,
hastaların evlerinde giyilebilir cihazlar ile hareket sensörlerini entegre etmektedirler (8).
Yeni teknoloji ürünü olan giyilebilir cihazlar, uygun monitörler ile birleştirildiğinde
ayakta olan aktiviteyi, solunum hızı, kalp hızı, kan şekeri, kan basıncı, sıcaklık, ağırlık ve
oksijen saturasyonunu uzaktan monitorize etmeye izin verirler (Medtronic ZephyrLIFE Remote
Patient Monitoring Home System) (9).
Örneğin yapıştırılabilir bir bağlanma sistemi; EKG paleti kadar olan büyüklüğüyle
birçok kompleks fizyolojik veriyi 36 saat boyunca kaydeder (BioStamp Research Connect;
MC10) (10).
Uzun süreli ameliyatlarda ya da yoğun bakımlardaki immobil hastalarda kullanılabilen
bir monitorizasyon sistemi hastaların hareket kapasitesini ölçerek ne zaman pozisyon verilmesi
gerektiğini sağlık çalışanlarına bildirerek bası yaraların insidansini azaltmayı hedefler (Leaf
Healthcare, Inc.) (11).
Kan oksijen düzeyinin noninvaziv yolla ölçülmesi nabız oksimetreleriyle hali hazırda
ölçülebilmektedir. Ancak bu ölçüm anestezi pratiğinde sıkça rastlanan hiperoksijenasyon
aralığı hakkında bilgi verememektedir. Noninvaziv yeni bir ölçüm cihazı oksijen reserve indeks
hesaplaması yaparak kandaki parsiyel oksijen basıncını hesaplayabilmekte ve klinisyenlere
hiperoksijenasyonu bildirebilmektedir (Masimo, Oxygen Reserve Index) (12).
Anestezi pratiğindeki en önemli hasta güvenliği parametrelereinden birisi de kan
kaybının yakın ölçümüdür. Her ne kadar bunun için ameliyat büyüklükleri ile orantılı veya
kullanılan spanç ya da kompres sayımıyla kan kaybı hesaplanabiliyorsa da kesin ve net bir
değere ulaşılamaz. Bir yazılım firması tarafından dahili kamera kullanılarak vakum kapları ve
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spançlardaki kan miktarını ölçebilen bir uygulama geliştirilmiştir. Bu teknolojinin yayılmasıyla
net kan kaybının hesaplanabilmesi hem hastanın daha yakından takip edilebilmesi hem de aşırı
hesaplamalarla gereksiz kan naklini azaltabilecek olmasıyla çok önemlidir (Triton Fluid
Management System by Gauss Surgical, Inc.) (13).
Teknoloji Çağında Anestezi Bilgi Yönetimi
Anestezi pratiğinde çalışan personelin en çok enerjisini aktardığı bölümlerden biri de
kayıt tutmaktır. Hali hazırda legal kaygıların arttığı günümüzde anestezi çalışanlarından daha
ayrıntılı kayıtlar istenmektedir. Hastanın neredeyse tüm fizyolojik verilerini, adli kayıtlarını,
operasyonu hakkındaki ve kendi özgeçmişi hakkındaki birçok veriyi içerebilen anestezi
kayıtlarının günümüzde çok vakit kaybına yol açması sağlık teknolojileriyle uğraşanların ilgi
alanındadır. Yazılım firmaları tarafından elektronik formda belgelemeler geliştirilmeye
başlanmıştır. Bunlar hem anestezi makinasindan veri almakta hem de sağlık çalışanının ek veri
girebilmesine olanak sağlamaktadır (14). Ek olarak birden fazla klinisyen ve hastaneden hizmet
alan hastaların verilerinin elektronik ortamda hizmet sağlayıcıları arasında paylaşılabilmesi de
önemlidir. Ülkemizde de elektronik veri tabanları zamanla hastanelere entegre edilmeye
çalışılmaktadır. Ancak henüz hastaların tüm verilerinin elektronik olarak belgelenmesi
yaygınlaşamamıştır. İleri teknoloji ürünü olan bazı elektronik yazılımlara klinik karar destek
sistemleri (ilaç uygulama hatırlatıcıları, hemodinamik monitor alarmları gibi) eklenmiştir (15).
Günümüzde tüm bu sistemlerin entegre çalışma durumuna anestezi bilgi yönetim sistemi
(anesthesia information management system; AIMS) denmekte ve teknoloji üreticileri
tarafından hastane bilgi sistemlerine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Anestezi bilgi yönetim
sistemlerinin en önemli faydaları; anestezi ilaç maliyetlerinin düşürülmesi, anestesi
maliyetlerinin daha iyi hesaplanabilmesi, kayıt kalitesindeki artışla eğitim ve bilimsel veriye
ulaşmada artış, hasta bakımında iyileşme, klinik risk yönetiminde iyileşme, nadir görülen
istenmeyen etkilerin tespitinde artış, legal hakların korunmasında iyileşmedir.
Anahtar Kelimeler: Anestezi, hedef kontrollü infüzyon cihazı, noninvaziv
monitorizasyon, anestezi bilgi yönetim sistemi
Kaynaklar
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ALKOLÜN İNDÜKLEDİĞİ BARSAK İMMUN BARİER DİSFONKSİYONUNUN
STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÇÖLÇİMEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÖZET
Alkol günümüzde tüketimi gittikçe artan, birçok sistem, organ ve doku üzerinde
olumsuz etki oluşturan zararlı bir maddedir. Amaç ileumda bulunan immun sistemin bir parçası
olan Peyer Plakları üzerinde etanolün oluşturduğu etkileri histolojik ve stereolojik olarak
değerlendirmektir. 2 aylık erişkin, ortalama 190-220 gr ağırlığında 13 adet Wistar Albino ırkı
erkek sıçan alındı. Sıçanlar Kontrol grubu 6 adet ve Etanol grubu 7 adet olmak üzere randomize
olarak 2 gruba ayrıldı. Etanol grubuna; %6.4’lük (v/v) etanol içme suyuna karıştırılarak oral
yolla almaları sağlandı. Kontrol grubuna herhangi bir işlem uygulanmadı. 18 gün boyunca
uygulamalara devam edildi. Deneyin sonunda anestezi altında batın açılarak ileum dokusunun
ileoçekal valvden jejenuma doğru 5 mm’lik kısmı disseke edildi. %10’luk tamponlu
formaldehitte 72 saat tesbit edildi. Akabinde rutin ışık mikroskobik histolojik takip metodları
uygulandı ve parafine gömüldü. Her bloktan belirli aralıklarla 5 µm kalınlığında kesit alındı.
Kesitler; Hematoksilen & Eozin ile boyandı ve “Nikon (Y-IM) Eclipse, Japan” ışık
mikroskopunda değerlendirildi. Stereolojik ölçümde, Cavalieri prensibinin modifiye metodu
kullanıldı. Sonrasında total Peyer Plak alanı, Shtereom 1.5 version paket programında verilmiş
noktalı alan cetveliyle ölçüldü. Grupları karşılaştırmada Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Peyer plak yapısının etanol grubunda bozulmuş olduğu ve sayı olarak azalmış olduğu tesbit
edildi. Stereolojik olarak volüm değerlendirilmesinde etanol grubun da Peyer plak volümünün
azalmış olduğu ve istatistiki olarak anlamlı olduğu tesbit edildi (p<0.05). Sonuç olarak alkol
immun sistemde gerek direkt toksik etkisiyle gerek beslenme yetersizliği oluşturarak indirekt
yolla disfonksiyona yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etanol, Peyer Plak, Stereoloji
Giriş
Alkol günümüzde tüketimi gittikçe artan, birçok sistem, organ ve doku üzerinde olumsuz
etki oluşturan zararlı bir maddedir. İmmun sistem hücreleri üzerine direkt toksisite
oluştururken beslenme sorunları oluşturarak indirekt olarakta etki etmektedir. Peyer plakları,
ileumda lamina propria ve submukozada yer alan özelleşmiş lenf folikülleridir. Mide- bağırsak
sistemi ile ilişkili lenfoid dokunun temelini oluştururlar. Bir Peyer plağı 2 ana unsurdan oluşur,
1- kubbe kısmı 2-germinal merkez’dir. Peyer plakları folikülle ilişkili epitel yapısıyla örtülü
olup bu epitelde M hücreleri ve enterositlerden oluşmuştur. Kubbe kısmı, Peyer plağını üst
kısımdaki yüzey epitelinden ayırır ve IgD haricinde, tüm immunglobulin izotiplerini
sentezleyen B hücrelerini içerir. Germinal Merkez IgA-pozitif B hücreleri, CD4 T hücreleri ve
antijen sunan hücreleri içerir. Peyer plaklarında az miktarda plazma hücresi de bulunmaktadır
(1). Bu hücreler immunolojik yanıtı başlatırlar ve sindirim kanalında koruyucu bariyer
oluştururlar (2). Çalışmamızın amacı bağırsak sisteminde koruyucu bariyer görevi gören Peyer
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Materyal ve Method
2 aylık erişkin, ortalama 190-220 gr ağırlığında 13 adet Wistar Albino ırkı erkek sıçan
alındı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Etik kurul onayı alındı (28/06/2018/ 06) ve çalışma
bu prosedüre uygun olarak yapıldı. Sıçanlar Kontrol grubu 6 adet ve Etanol grubu 7 adet olmak
üzere randomize olarak 2 gruba ayrıldı. 12/12 saat ışık /karanlık döngüsünde, standart nem
içeren odalarda kafeslerde barındırıldı. Standart yemle ad libitum olarak beslendi. Etanol
grubuna; % 6.4'lük (v/v) etanol içme suyuna karıştırılarak oral yolla almaları sağlandı. Kontrol
grubuna çeşme suyu verildi, herhangi bir işlem yapılmadı. 18 gün boyunca uygulamalara devam
edildi. Deneyin sonunda anestezi altında batın açılarak ileum dokusunun ileoçekal valvden
jejenuma doğru 5 mm’lik kısmı disseke edildi. %10’luk tamponlu formaldehitte 72 saat tesbit
edildi. Akabinde rutin ışık mikroskobik histolojik takip metodları uygulandı ve parafine
gömüldü. Her bloktan belirli aralıklarla 5 µm kalınlığında birer kesit alındı. Kesitler;
Hematoksilen & Eozin ile boyandı ve “Nikon (Y-IM) Eclipse, Japan” ışık mikroskopunda
değerlendirildi. Stereolojik ölçümde, Cavalieri prensibinin modifiye metodu kullanıldı.
Sonrasında total Peyer plak alanı, Shtereom 1.5 version paket programında verilmiş noktalı alan
cetveliyle ölçüldü (3,4,5). Gruplar istatistiki olarak Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi.
İstastistiki anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı.
Bulgular
Peyer plaklarının mikroskopik olarak histolojik değerlendirilmesinde: kontrol grubunda
normal Peyer plak yapısı (kubbe ve germinal merkezin olduğu nodül şeklinde) izlendi. Etanol
grubunda Peyer plak nodül yapısının bozulmuş olduğu, diffüz dağıldığı ve sayısal olarak
azalmış olduğu tesbit edildi (Resim 1). Stereolojik olarak Peyer plak volüm değerlendirmesinde
etanol grubunda Peyer plak volümünün kontrol grubuna göre azalmış olduğu ve istatistiki
olarak anlamlı olduğu tesbit edildi (p< 0.05) (Tablo 1).

Resim 1. a: Etanol grubu b: Kontrol grubu ileum histolojik görüntüsü. Ok: Peyer Plak yapısı.
(Hematoksilen & Eozin, Scale bar 500 µm)
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Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler ve Grupların Karşılaştırılmalı Sonuçları
Mean

Kontrol ,03

Standard
Minimum
Deviation

Maximum

Median

,01

,03770

,03

,02

Total Peyer Plak
Vol.(mm3)

p

0,024
Etanol

,02

,01

,01

,02670

,02

Tartışma
Alkol kullanımı, hem besinlerin normal emilim sürecini etkileyerek hem de alkolün detoksifiye
edilmesi aşamasında aşırı tüketilerek bazı vitamin ve minerallerde eksikliğe yol açmaktadır. Alkol hem
direkt toksik etkisiyle hem de beslenme yetersizliği oluşturarak indirekt etkisiyle immun sistemi
olumsuz etkilemektedir. Gastrointestinal sistem alkolün vücutta ilk temas ettiği ve emilerek kan
dolaşımına geçtiği bölümdür. Alkol gastrointestinal traktın integrity ve yapısını etkileyerek önemli
değişikliklere yol açmaktadır. Bağırsakta fonksiyon gören yararlı bakterilerin sayısını değiştirir. Bu
organizmalar immun sistemin maturasyon ve fonksiyonlarını etkilerler. Alkol, bu organizmalar ve
bağırsak immun sistemi arasındaki ilişkiyi bozar. Alkol tüketimi epitel hücrelerine, T lenfositlere ve
nötrofillere zarar verir ve bağırsağın immun bariyer fonksiyonunu bozarak enfeksiyon ajanlarının
dolaşıma geçmesini kolaylaştırır (6). Yapılan çalışmalarda sistemik birçok enfeksiyon hastalığına kronik
alkoliklerde daha sık rastlandığı ve hastalığın süresi, ciddiyeti, mortalitesinin daha yüksek olduğu
bildirilmiştir (7, 8). Alkol ve immun sistem arasındaki etkileşimi araştıran çalışmalarda etanol kullanımı
sonucu, dalak, timus ve periferik kanda ki lenfoid hücrelerin azaldığı, özellikle T lenfositlere bağlı
immun yanıtlarda supresyonun olduğu, İnterlökin-2 (IL-2) sitokin yolunun kullanılmadığı gösterilmiştir
(9). Farklı çalışmalarda alkoliklerde intrasellüler bakterilerin yol açtığı infeksiyonların görülme
sıklığının alkolik olmayanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur, çünkü hem akut hem kronik alkol
kullanımı Th1 tip immün cevabı etkilemekte ve antijene spesifik hücre proliferasyonunu azaltmaktadır
(10). Wu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada etanol alımı sonucu T lenfosit düzeylerinin değiştiğini ve
B lenfosit düzeylerinde ise güçlü bir supresyonun olduğunu göstermişlerdir (11). Bu bulgular bizim
çalışma bulgularımızla örtüşmektedir.
Sonuç
Alkol immun sistemde gerek direkt toksik etkisiyle gerek beslenme yetersizliği oluşturarak
indirekt yolla disfonksiyona yol açmaktadır.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ

Гюнель Малик гызы ГАСЫМОВА
Азербайджанский Медицинский Университет

Ключевые слова: лямблиоз, беременность, паразитоз, диагностика
Keywords: giardiasis, pregnancy, parasitosis, diagnosis
По данным Всемирной организации здравоохранения, около четверти населения мира
инфицировано кишечными паразитами, прежде всего Ascaris lumbricoides, Trichuris
trichiura, Giardia lamblia и Entamoeba histolytica [1, 2, 3]. Кишечные паразиты могут
вызывать или усугублять анемию через множественные и интерактивные
механизмы. Многие кишечные паразиты снижают аппетит и ухудшают потребление
питательных веществ. Дальнейшее воспаление кишечника, вызванное гельминтозом,
может ограничить всасывание питательных веществ. Кишечные паразиты могут
способствовать естественной потере питательных веществ, вызывая повреждение
слизистой оболочки кишечника, нарушая пищеварение и вызывая диарею [4, 5]. Giardia
lamblia и Entamoeba histolytica также вызывают кровопотерю и вызванное воспалением
ограничение всасывания железа [6, 7]. Кишечный паразитизм во время беременности
представляет интерес, поскольку он может повлиять на здоровье беременных женщин и
их детей.
Целью нашего исследования явилось изучение факторов риска развития лямблиоза у
беременных в г.Баку.
Материал и методы исследования. В настоящей работе с целью осуществления задач
исследования, на основании разработанных нами клинико-лабораторных данных, за
период с 2015 по 2017 год было обследовано 137 беременных в возрастной группе от
18 до 45 лет (средний возраст 28,42±4,8) инвазированных лямблиями, в сроке 16-40
недель беременности. Основную группу обследованных с лямблиями составили эти
женщины; дополнительно в качестве группы контроля было взято 45 беременных
женщин в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст 25,38±3,6) без наличия протозойной
инвазии и клинических проявлений в анамнезе.
Все беременные прошли
паразитологический скрининг для обнаружения лямблиоза. В ходе исследований всех
обследованных 182 беременных пациенток мы вели проспективно. В зависимости от
характера течения настоящей беременности при разных клинических формах лямблиоза
беременные основной группы были разделены на следующие группы: 1-я основная
группа – 56 женщин (40,9±4,2%), беременность которых протекала на фоне первичной
инвазии лямблиями (острый лямблиоз); 2-я основная группа – 81 женщин (59,1±4,2%),
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беременность которых осложнилась затяжным рецидивирующим течением
(хронический лямблиоз).
Критериями включения являлись: наличие беременности ипротозойная инвазия,
возраст пациентов от 18 до 45 лет, информированное согласие беременной на участие в
ходе исследовании.
Критериями исключения: сахарный диабет, АГ – 3 степени, ишемическая болезнь
сердца, системные заболевания соединительной ткани и крови, злокачественные
новообразования, отказ от участия в исследовании.
С целью изучения характерных особенностей влияния лямблиоза на течение
и исход
беременности для обследования беременных женщин применялись
классические акушерские методы и клинико-лабораторные исследования, а также
методы определения аллергологического статуса и диагностику лямблиоза. Особое
внимание при сборе анамнеза уделялось выявлению признаков аллергизации организма
беременной и частоте распространения ведущих факторов риска заражения лямблиозом.
Для выявления протозойной инвазии проводились паразитологические исследования
всем беременным методом определения в фекалиях цист лямблий. Для сохранения цист
лямблий в исследуемом материале беременные были обследованы с применением
консерванта Берроуза. Статистическую обработку данных проводили с помощью
стандартных методов непараметрической и параметрической статистики в рамках
программы Statsoft Windows (США), версия 5,0.
Результаты и обсуждение
В ходе исследований всех обследованных пациенток мы вели проспективно.
При этом с I триместра беременности мы наблюдали -76 беременных (55,6±4,2%), со II
триместра – 44 беременных (32,1±3,9%) и с III триместра -17 (12,3±2,8%) беременных.
Анализ возрастного состава родильниц сравниваемых групп не выявил существенных
различий, наиболее часто рожали женщины в возрасте 21-35 лет. Как оказалось самая
многочисленная группа - это беременные в возрастной группе 21-35 лет – в основной
группе – 92 женщин, что составляет 67,2±4,0%, а в контрольной группе – 29 беременных
– 64,4 ±7,1%. Первые и повторные роды в 36 – 45 лет (в основной группе – 34 человек,
а в контрольной группе - 12), составляют соответственно 24,8±3,7% и 26,7±6,6%.
Беременность в возрасте 18 - 20 лет наблюдали у 11 (8,0±2,4%) и у 4 (8,9±4,2%),
соответственно по группам (р>0,05).
Все
обследованные
пациентки
проживали
в
одинаковых
климатогеографических условиях, в г.Баку и его пригородов, не имели вредностей,
связанных с профессиональной деятельностью. В социальном статусе обследованных
(большинство женщин были служащие и рабочие) и уровне образования достоверных
различий не отмечено. При изучении социального статуса обследованных женщин было
установлено, что среди 182 пациенток трех клинических групп профессиональную
трудовую деятельность вели 117 (64,3±3,5%), из них связанную с интеллектуальным
трудом соответственно по группам: в I группе - 55,4±6,6% беременных, во II группе54,3±5,5% беременных, в контрольной группе - 62,3±4,1% беременных. Физическим
трудом занимались соответственно по группам: 5,3±3,1%, 4,9±2,4% и 8,9±4,2%
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беременных. Домашними хозяйками являлись соответственно по группам: в I группе 39,3±6,5% беременных, во II группе-40,8±5,5% беременных, в контрольной группе 28,8±6,7% беременных. Высшее образование среди 182 пациенток трех клинических
групп было у 132 (71,4±3,4%) пациенток, среднее специальное – у 29 (15,9±2,7%),
среднее - у 21 (12,7±2,5%). Клинический диагноз у каждой обследованной женщины был
установлен путем комплексного паразитологического и гинекологического
обследования. В группе пациенток с лямблиозом достоверно чаще отмечались астеновегетативные жалобы соответственно по группам: слабость в I группе -33,9±6,3 %
беременных, во II группе-18,5±4,5% беременных, повышенная утомляемость 32,1±6,2% и 39,5±5,4%, головные боли - 28,6±6,1% и 27,2±4,9%, раздражительность 26,8±5,2% и 13,4±3,9%, нарушение сна - 14,3±4,6% и 18,5±4,5%. В группе здоровых
женщин практически подобные жалобы не выявлялись, их описывали лишь 8,9±4,2%,
6,7%, 17,7±5,7, 15,5±3,6%, 4,4% женщин соответственно. Обращает на себя внимание
высокая частота гастроэнтерологических жалоб у обследованных женщин. Все
гастроэнтерологические жалобы достоверно чаще встречались у пациенток с
лямблиозом. Наиболее часто у пациенток обеих основных групп, но с достоверным
преобладанием в I группе женщин, отмечались жалобы на боли в правом подреберье
(85,7±4,9% и 75,3±4,8% соответственно, р<0,05), боли в гипогастрии (62,5±6,5% и
39,5±5,5% соответственно, р<0,05), боли в эпигастрии (55,4±6,6% и 28,4±5,0%
соответственно, р<0,05). При этом, такие синдромы, как: кишечная диспепсия
(метеоризм, нарушение стула); функциональная диспепсия (тошнота); билиарная
диспепсия (чувство горечи в рту) также достоверно чаще присутствовали у беременных
в основных группах (р<0,05). Помимо заболеваний ЖКТ, соматический статус
обследованных женщин отличался широким спектром заболеваний различных органов
и систем. В группах женщин с лямблиозом достоверно чаще встречались инфекционновоспалительные заболевания ЛОР – органов (хронический тонзиллит, хронический
фарингит) и органов мочевыделения (хронический цистит, хронический пиелонефрит),
а также чаще имела место аллергопатология. Также в группе женщин с лямблиозом
достоверно чаще встречались детские инфекции (ветряная оспа, скарлатина), частые
острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), перенесенные острые кишечные
инфекции (ОКИ) и операции на органах брюшной полости (аппендэктомия,
холецистэктомия по поводу желчно-каменной болезни (ЖКБ)). Полученные данные
могут свидетельствовать о том, что практически все перечисленные заболевания
(патология ЛОР органов, мочевыводящих путей, инфекции детского и подросткового
возраста, ОРВИ, ОКИ), так или иначе, этиологически обусловлены условно - патогенной
или патогенной микробиотой (бактериями или вирусами), которая может как
самостоятельно приводить к нарушениям в общем микробиоме, так и опосредованно –
после применения антибактериальных средств, как препаратов этиотропной терапии.
Возможная взаимосвязь нарушений микробиоты и лямблий может объяснить различия
между группами, которые проявляются в преобладании в группе женщин с лямблиозом
очагов хронической инфекции.
При изучении гинекологического анамнеза
установлено, что возраст наступления менархе у всех обследованных женщин находился
в пределах от 10 до 15 лет и составил в среднем 14,0±1,32 года. Менструальный цикл у
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женщин с лямблиозом был более длительным, а менструации чаще характеризовались,
как более обильные, продолжительные и нерегулярные. Нами подробно изучен
акушерский анамнез у женщин сравниваемых групп. Аборты на ранних сроках
беременности (по собственному желанию) были проведены у 16 (28,6±6,1%) женщин из
I группы, 17 (20,9±4,5 %) женщин из I I группы и у 7 (15,5±3,1%) женщин из контрольной
группы. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе имели 7 (12,5 ±4,5%) женщин из I
группы, 8 (9,9±3,3%) женщин из II группы и у 3 (6,67%) женщин из контрольной группы.
Неразвивающаяся беременность в анамнезе выявлена в у 6 (10,7±4,2%) женщин из I
группы, 4 (4,93%) женщин из II группы и у 2 (4,44%) женщин из контрольной группы
(р<0,05). Срочные роды в анамнезе имели 45 (80,4±4,6%) женщин из I группы, 69
(85,2±3,9%) женщин из II группы и 44 (97,8±2,1%) женщин из контрольной группы.
Родоразрешение путем операции кесарева сечения зафиксировано у 6 (10,7±4,2%)
женщин из I группы, 8 (9,9±3,3%) женщин из II группы и у 2 (4,44%) женщин из
контрольной группы. В группе пациенток с лямблиозом отмечен достоверно более
высокий удельный вес полипов эндометрия (16,1 ±4,9% и 20,9±4,5% соответственно).
Изучение семейного анамнеза показало, что в группе женщин с лямблиозом более часто,
чем в группе женщин с нормальной беременностью в анамнезе имела место отягощенная
наследственность по патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (язвенная болезнь,
ЖКБ), что составило 16,1±4,9%, 19,8±4,4% и 4,44% соответственно по группам (р<0,05).
Полученные в нашем исследовании данные позволили посчитать
относительный риск (отношение шансов, доверительный интервал) развития лямблиоза
при наличии ряда анамнестических факторов. По результатам нашего исследования
можно утверждать, что факторами риска лямблиоза являются:
отягощенная
наследственность по патологии ЖКТ, перенесенные ОКИ, повторные аборты в
анамнезе, наличие гинекологической хронической патологии (рецидивирующий
неспецифический вагинит, полипы эндометрия).
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СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ СРЕДИ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В Г.БАКУ
Хатира Новруз гызы Халафли
Азербайджанский Медицинский Университет
Ключевые слова: кишечные паразитарные заболевания, паразитозы человека,
глистные инвазии
Key words: intestinal parasitic diseases, human intestinal parasitosis, helminthic infections
1. Введение
Кишечные паразитозы (КП) являются одной из распространенных причин диареи в
развивающихся странах. Во всем мире 1,5 миллиарда человек инфицированы
гельминтами, передающимися через почву [1, 2]. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), более 270 миллионов детей дошкольного возраста и более 600
миллионов школьников живут в районах, где паразиты широко распространены, и
нуждаются в срочном лечении и профилактических вмешательствах [3, 4, 5]. КП
постепенно усугубляют состояние питания, оказывая неблагоприятное влияние на
развитие детей и повышая заболеваемость среди детей. У взрослых КП снижают
производительность труда и препятствует экономическому росту развивающихся
стран. У детей недостаточность безопасной питьевой воды, перенаселенность населения
и плохая личная гигиена со слабым питательным статусом были определены как
факторы риска для КП [5, 6]. Во всем мире заболеваемость, связанная с КП,
рассматривается как серьезная угроза для общественного здравоохранения.
Целью данного исследования явилось изучение масштабов распространения КП
среди детей в г.Баку и разработка мер профилактики данных заболеваний.
2. Материал и методы. Нами в 2014 - 2018гг. проведена работа по определению
этиологической структуры и частоты распространения КП у детей в г.Баку. Работу
проводили среди 132 детей с КП в возрасте от 3 до 17 лет, выявленных при
паразитологическом обследовании в г.Баку. Контрольную группу составили 58 детей
без наличия КП в момент исследования. Провели комплексное паразитологическое
обследование всех обследованных, при котором выявляли
инвазированность
кишечными гельминтозами и протозоозами. Результаты исследований обработали при
помощи биометрических методов: средняя арифметическая взвешенная, критерий
Стьюдента, критерий Ван-дер-Вардена.
3. Результаты исследования.
Наиболее инвазированы дети, как и следовало, ожидать, энтеробиозом40,5±1,7%, затем следовала заболеваемость лямблиозом- 29,0±1,6% (t=4,59; р<0,001),
аскаридозом – 14,7±1,3% (t=4,92; р<0,001), трихоцефалезом- 12,4+1,2% (t=5,19; р<0,001)
и сочетанием различных возбудителей КП. Инвазированность ими детей очень
www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

32

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

невысокая и варьирует от 0,5±0,1 до 1,5±0,2% (t=3,18; р<0,001). По результатам
исследований выявлены и оценены эпидемиологически значимые факторы,
активизирующие передачу инвазий и тем самым поддерживающих эпидемиологическую
напряженность среди населения. Степень усвояемости внедряемых мер КП оценивали
путем 2-кратного анкетирования – через 6-8 и 11-13 месяцев после начала ее проведения.
Первоначально отметим, что все анкетируемые, поняв социальноэкономическую значимость КП, показали высокую степень усвояемости внедряемых
мер профилактики этих инвазий, о чем свидетельствует достоверное значение критерия
Ван-дер-Вардена при сравнении рядов показателей через 6-8 месяцев и 11-13 месяцев
после санитарной агитации (соответственно Х=2,72 и Х=2,84; р<0,05). Через 6-8 месяцев
после санитарной агитации частота эпидемиологически значимых поведенческих
факторов снизилась с 13,0±1,7 до 7,5±0,7% (t=5,09; р<0,001) и через 11-13 месяцев – до
4,0±0,6% (t=3,59; р<0,001). Еще больше снизилась в эти сроки эпидемиологическая
значимость социальных факторов – с 40,0±2,1% до 24,0±1,1% (t=9,88; р<0,001) и
8,0±0,7% (t=12,62; р<0,001). В таком же темпе произошло снижение
эпидемиологической значимости гигиенических факторов – с 30,0±2,3% до 16,0±0,9%
(t=9,65; р<0,001) и 7,0±0,7% (t=8,42; р<0,001). Наиболее сложным оказалось отучение
детей от рефлекторных факторов, в частности сосание пальцев и обкусывания ногтей.
Поэтому динамика их снижения была статистически не выраженной. Например, если до
санитарной агитации они были присущи 13,0±0,7% детям, то через 6-8 месяцев их
частота снизилась всего до 11,0±0,8% (t=1,06; р>0,05), а через 11-13 месяцев – до
9,8±0,8% (t=0,66; р>0,05). Однако, можно признать, что эпидемиологическая значимость
и рефлекторных факторов заметно уменьшилась, так как родители соблюдали за
гигиеной рук детей. Путем санитарной агитации нами среди членов наблюдаемых семей
рекомендовалось необходимость осуществления и общеоздоровительных мер. При
контрольных анкетированиях через 6-8 и 11-13 месяцев нами оценивалась регулярность
выполнения тех или иных мер и их результаты сопоставлялась с исходными данными.
По сравнению с исходными данными, усвояемость общеоздоровительных мер резко
возросла через 6-8 и особенно 11-13 месяцев после санитарной агитации, о чем
свидетельствуют достоверные значения критерия Ван-дер-Вардена при сравнении рядов
показателей (соответственно Х=3,05 и Х=3,55; р<0,05). Наиболее существенно возросла
выполняемость гигиенических процедур, являющихся наиболее доступными и не
требующих материальных затрат. Так, соблюдение гигиены тела возросла с 25,1±2,1%
до 48,5±2,7% через 6-8 месяцев (t=14,15; р<0,001) и до 62,4±2,8; через 11-13 месяцев
(t=7,55; р<0,001) после санитарной агитации. Еще больше возросла соблюдение гигиены
полости рта - соответственно с 29,7±2,1% до 66,3±2,6% (t=22,39; р<0,001) и до 85,4±2,1%
(t=12,18; р<0,001). Весьма примечательно, что многие члены наблюдаемых семей стали
применять и иммуностимуляторы, частота использования которых в указанные сроки
возросла с 6,4±1,2 до 16,0±2,0% (t=9,54; р<0,001) и до 26,1±2,6% (t=6,20; р<0,001).
Аналогично возросла и употребление поливитаминов с минералами – с 11,0±1,5 до
26,4±2,4; (t=11,18; р<0,001) и до 35,9±2,7% (t=5,53; р<0,001). Хотя частота полноценного
питания также возросла, но ее динамика по сравнению с вышеотмеченными
показателями менее выражена – с 16,7±1,8 до 22,1±2,9; (t=4,07; р<0,001) и до 33,2±2,7%
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(t=6,59; р<0,001), что связано со значительными материальными затратами. Менее всего
же была динамика возрастания занятий оздоровительным спортом – с 4,9±1,0 до
12,0±1,8% (t=6,21; р<0,001) и до 17,6±2,2% (t=4,92; р<0,001).
Анкетирование также показало, что проведенное лечение КП в сочетании с
санитарной агитацией по внедрению в наблюдаемых семьях эпидемиологически
значимых мер профилактики инвазий и общеоздоровительных мер благотворно
отразилось и на показателях здоровья детей. Статистические достоверные значения
критерия Ван-дер-Вардена показывают, что осуществление вышеотмеченных мер
привело к улучшению показателей здоровья детей спустя 6-8 месяцев (Х=4,99; р<0,01)
и особенно через 11-13 месяцев (Х=5,61; р<0,01). Например, в течение года среди
наблюдаемых детей нервозность снизилось с 15,9±2,4 до 4,3±1,4% (t=8,06; р<0,001),
замкнутость – с 17,2±2,4 до 3,8±1,2% (t=8,63; p<0,001), малая активность – с 18,8±2,5 до
5,9±1,7; (t=8,33; p<0,001), нарушение аппетита – с 20,9±2,6 до 3,8±1,2; (t=11,08; р<0,001),
физическая недоразвитость – с 22,2±2,6 до 5,4±1,7% (t=8,61; р<0,001), отставание в учебе
– с 24,2±2,7 до 6,5±1,7% (t=8,65; р<0,001), дисбактериозы – с 16,7±2,1 до 4,3±1,4%
(t=8,13; р<0,001), выпадение волос – с 13,3±2,1 до 5,4±1,7% (t=5,59; р<0,001), т.е. за
короткий срок существенно улучшились показатели здоровья детей.
В результате осуществления противоэпидемических и оздоровительных мер
среди детей заметно снизилась и сопутствующая заболеваемость. Особенно
впечатляющим было снижение аллергических и кожных заболеваний. Так, если в начале
работы их частота составляла соответственно 11,5±1,6 и 9,5±1,7%, то через год после
проведения мер она снизилась до 3,0±0,3; (t=10,67; р<0,001) и 2,0±0,8% (t=10,53;
р<0,001), что убедительно подтверждает этиологическую роль КП в развитии этих
заболеваний. Таковой же оказалась и динамика снижения частоты инфекционных
заболеваний – с 13,0±2,4 до 3,0±0,9% (t=10,74; р<0,001). Объясняется это повышением
резистентности организма к возбудителям инфекций. Довольно ощутимо снизилась и
частота желудочно-кишечных заболеваний – с 17,2±1,9 до 7,0±1,2% (t=8,60; р<0,001), а
также стоматологических заболеваний – с 31,5±2,3 до 18,6±2,2; (t=8,27; р<0,001).
Несомненно, в последнем случае этому способствовало употребление поливитаминов с
минералами, необходимых профилактических средств, особенно кариеса среди детей.
Лишь частота снижения соматических заболеваний была не достаточной – с 5,9±1,2 до
4,0±1,1% (t=1,76; р<0,001).
Дегельминтизация инвазированных КП является важной мерой в
профилактике этих инвазий, но самостоятельно оно не может обеспечить стойкий
оздоровительный эффект. Для его обеспечения необходимо проведение
эпидемиологически обоснованных противоэпидемических мероприятий, которые
приводят к снижению интенсивности передачи инвазий. Эффективное лечение больных
КП, осуществление мер по предохранению от повторных заражений и
общеоздоровительных мер создали благоприятные условия для повышения защитных
функций организма и тем самым снизили частоту сопутствующей заболеваемости.
Достоверность снижения частоты заболеваемости через 6-8 месяцев и особенно через 1113 месяцев после проведения противоэпидемических и общеоздоровительных мер, по
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сравнению с исходными данными, подтверждается критерием Ван-дер-Вардена
(соответственно Х=2,90 и Х=2,97; р<0,05),
Лечение и профилактика КП – массовых заболеваний и многокомпонентных
патогенов организма человека – является важной социально-экономической задачей, так
как приводит к улучшению здоровья населения. Поэтому использование снижения
уровня заболеваемости населения КП, как показателей их здоровья позволяет выявлять
наиболее нуждающиеся в медицинских услугах группы, что в итоге дает возможность
органам здравоохранения целенаправленно планировать структуру медицинского
обслуживания населения, определять характер и объем медицинских услуг.
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ABSTRACT
Lichens are symbiotic associations which consist of an algae and a fungi. Lichens have
some secondary metabolites such as depsidones, depsides and phenolic compounds. Biological
activity of the lichens are arised from these compounds. Lichens possess biological activity
such as antimicrobial, antioxidant, enyzme inhibitor, antiviral, anticancer, antipyretic,
analgesic, anti-inflammatory activity.
Keywords: Lichen, Metabolite, Bioactivity
INTRODUCTION
Lichens are combination of two organisms which live together mutually. Lichens are
crucial plant resources which utilized as dye, perfume, food and medicine. Lichens contain
secondary metabolites. Medicine property of the lichens based on these biologically active
metabolites [1].
Lichen substances which are secondary metabolites produced by lichens. These
metabolites exhibit many biological actions like antiprotozoal, antiviral, anticancer,
antimicrobial, antitumoral, antiherbivor, enzyme inhibitory, insecticidal and cytotoxic [2, 3].
Antimicrobial Activity
Many pathogenic bacteria stress turned into multiple drug resistant strains. To combat
this situation, various novel antibacterial agents require to be improved. Many lichen species
have been searched for antimicrobial action [4]. Tested lichens have activity on many Grampositive bacteria and mycobacteria [5]. Some antimicrobial mechanisms of lichens are
inhibition of cell wall, metabolism, nucleic acid, protein synthesis and cell membranes
alteration [6].
It has been known for many years that lichen metabolites have antagonistic effects on
different microorganisms, yeasts and algae. It has stated that the most efficient lichen
substances are usnic acid, derivatives of pulvinic acid (example vulpinic acid) and aliphatic
acids [7].
The most studied lichen metabolite is usnic acid. It has antibiotic activity and has been
utilized in pharmaceutical and cosmetic industries. Lately, usnic acid derivatives were
synthesized to increase its antimicrobial activity [8].
The antimicrobial activities of lichen extracts have been investigated for a long time [9].
Investigations have revealed that extracts obtained from Heterodermia species lichen
demonstrate antibacterial action. For example, ethanol extract of Heterodermia leucomela
inhibited Mycobacterium tuberculosis. Methanol extract of Heterodermia sp. inhibit the growth
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of Bacillus subtilis. Atranorin and sekikaic acid, obtained from Heterodermia obscurata
exhibited inhibitory effect against Escherichi coli, Bacillus subtilis and Salmonella typhi [10].
Moreover, atranorin, stictic acid, protocetraric acid, physodic acid, fumarprotocetraric
acid and lecanoric acid have powerful antimicrobial efficiency [11].
Antioxidant Activity
Reactive oxygen species (ROS) damage membrane proteins and cause lipid
peroxidation. This causes to decreased permeability of membranes, receptors and enzyme
activity. Moreover, ROS damage to the DNA which resulting in mutations that lead cancer [12].
Lichens are searched as new natural antioxidant agents and they have important effects
against illnesses caused by ROS such as cardiovascular diseases and neurodegenerative
diseases [13].
Sekikaic acid, lecanoric acid and lobaric have radical scavenging activity comparable to
rutin. The increase of many diseases linked with oxidative stress cause urgent need to new
antioxidant agents. Lichens might be an important source for new antioxidants because of the
ability to survive in extreme conditions [11].
Lichens have a phenolic groups in their structures which possess the property to quench
toxic free radicals. These metabolites demonstrate high antioxidant effect. depsidones are more
efficient antioxidants when compared with depsides [12].
Antiviral Activity
Viral infections haven’t any specific treatment and resistant viral strains are incresing.
Hence, discovering of novel antiviral agents is compulsary [14].
Lichen substances such as (+)-usnic acid, sekikaic acid and anthraquinones have
antiviral activity against Junin and Tacaribe arenaviruses, respiratory syncytial virus and herpes
simplex virus type 1. Moreover, atranorin inhibits HCV [15]. Hassan et al. (2019) stated that
psoromic acid which isolated from lichens inhibits herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and
type 1 (HSV-2) [16].
In an another study, methanolic extract of Ramalina farinacea was active against
respiratory syncytal virüs, adenovirus and herpes simplex virus type 1. Usnic acid from
Ramalina celastri demonstrated antiviral effect on the Junin virus and Tacaribe virus. Parietin
which isolated from Teloschistes chrysophthalmus lichen possess virucidal activity against the
same viruses [17].
Anticancer Activity
Cancer is a prominent reason of death worldwide and the attempts to improve effective
treatment proceed utilizing synthetic and natural compounds [18].
There are many investigations about anticancer activity of lichens. Lichen metabolites
showed significant results related with its use as candidate drug molecules. Usnic acid is the
most broadly investigated lichen metabolite. Vulpinic acid has also been searched for malignant
mesothelioma cells MM98, vulvar carcinoma cells A431 and Keratinocytes HaCaT cells. Based
on this study, vulpinic acid extracted from Letharia vulpina has minimum anticancer activity
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when compared with the other lichen metabolites such as gyrophoric, usnic, salazinic and
evernic acids [19].
Literature studies revealed that some secondary metabolites have activation of
antitumour immunity, blocking telomerase activity, signal inhibition of vascular endothelial
growth factor, apoptotic cell death, inhibition of tumor-producing inflammation and inhibition
of aerobic glycolisation. Usnic acid starts apoptosis in cancer cells and shows antimitotic effect.
[20].
Enzyme Inhibitory Activity
Lichens mostly produce phenolics and their derivatives. Hence they can be known as
good sources that can inhibit some enzymes such as tyrosinase and xanthine oxidase. [21].
Lichen extracts and purified compounds of lichens were found important enzyme
inhibitors. Lichens might inhibit many enzymes such as amylase, glucosidase, lipoxygenase,
telomerase, tyrosinase, cyclooxygenase,
xanthine oxidase, pancreatic lipase, trypsin,
pancreatic elastase and acetylcholinesterase.
Methanol extract of Caloplaca biatorinawas exhibit inhibition of α-amylase. Various
lichen extracts like Ramalina sinensis, Heterodermia leucomelos, Herpothallon sp. and
Parmatorema reticulatum have amylase inhibitory activity.
Ramalin, isolated from the lichen Ramalina terebrata showed more activity than kojic
acid. Chang et al. reported the melanogenesis inhibition by Ramalin, produced by R. terebrata.
Orsellinates, isolated from Parmotrema tinctorum,
exhibit inhibitory activity against
mushroom tyrosinase. Orcinol, resorcinol and orsellinic acid were also active against tyrosinase
activity.
Moreover, extracts of Parmelia autrosinensis, Parmelia reticulata, Parmelia
soredians, Heterodermia speciosa, Usnea undulata and Ramalina celastri demonstrated
important enzyme inhibitory activity [22].
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ABSTRACT
In this survey, the antibacterial efficiency of acetone and chloroform extracts obtained
from Usnea longissima lichen were studied. Soxhlet extraction was used to obtain crude
extracts. While the highest activity was observed against Pseudomonas syringae pv. tabaci, the
lowest activity was observed against Pseudomonas syringae pv. glycinea. MIC values of the
extracts ranged from 1.25 mg/mL and 0.0078 mg/mL. The lowest MIC value was determined
against P. syringae pv. syringae bacteria. As a result, in the current study it was concluded that
the extracts obtained from U. longissima was effective against many plant pathogen
microorganisms.
Key Words: Bacteria, Antimicrobial Activity, Lichen
INTRODUCTION
Chemical agents is a necessary in agricultural production processes for inhibiting plant
pathogens which are significant enemies of agricultural crops. Chemical agents damage to
environment and human. Therefore, choosing the use of chemical substances is the best way to
combat these problems. This problem can be solve with using the medicinal plant extracts
instead of chemical substances for inhibition of plant pathogens [1].
The plants should be used to combat phytopathogens to refrain from the diseases leading
synthetic chemicals. Plants have many metabolites and they possess inhibitory action on the
growth of pathogens [2].
Lichens are symbiotic associations consists of an algae and a fungi. Lichens are complex
organisms which are composed of living together algae and fungi [3]. Lichens produce various
substances which known as lichen acids or lichen secondary metabolites. Medicinal property
of the lichens arised from these metabolites. Lichen metabolites have antimicrobial, antiviral,
antioxidant, enzyme inhibitory, insecticidal, analgesic and anti-inflammatuar activities [4, 5].
Usnea longissima is a foliose lichen species which has greenish or silvery yellow-green
coloured. This lichen has medicinal properties. It uses cancer, tuberculsis and ulcer treatments.
Moreover, it uses decongestant in China and treatment of bone fractures in India [6].
In this study, it was aimed antibacterial activity of acetone and chloroform extracts
which obtained from Usnea longissima against various plant pathogens.
MATERIAL AND METHODS
Collection and Identification of Usnea longissima Lichen
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U. longissima, which constitutes our study subject, was collected from Giresun province
by appropriate methods. The collected samples were dried under laboratory conditions and
turned into working material. They were kept at the Department of Biology, Faculty of Science,
University of Giresun, Turkey. Lichen determination was made by using the flora book [7].
Microorganisms
The microorganisms used in the study are: Pseudomonas savastanoi pv. fraxinus,
Chryseobacterium indoltheticum, Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum, Pseudomonas
syringae pv. tabaci, Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas hortorum/pelargonii,
Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas syringae pv. glycinea, Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tagetis, Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora subsp. carotovora and Curtobacterium flaccumfaciens. These
microorganisms are laboratory isolates and obtained from Prof. Dr. Recep KOTAN from
Atatürk University.
Preparation of Lichen Extracts
U. longissima lichens dried and finely grounded. 25 g sample were extracted with
acetone and chloroform in a Soxhlet extractor, respectively. Then they were filtered and
concentrated with using rotary evaporator. The crude extracts were kept for antibacterial
analysis [8].
Antibacterial Activity
Lichen extracts were dissolved in DMSO (30 mg/mL concentration. Dissolved extracts
was sterilized by using 0.45 μm pore sized membrane filter. Tetracycline was utilized to
compare inhibition zones of the lichen extracts. DMSO used as negative control. The bacteria
suspension (108 CFU/mL bacteria concentration) spread on petri dishes. Discs were put (5 mm
diameter) onto the agar and discs were filled with 25 μL acetone extract of U. longissima, 25
µL chloroform extract of U. longissima and 25 μL DMSO, separetely. Plates were put an
incubator at 37 °C. Inhibition zones were measured [9].
Determination of Minimum İnhibition Concentration (MIC)
In minimal inhibition assay, macrobroth dilution method was utilized. MIC was studied
by the procedure of Yiğit et al. (2009).
RESULTS AND DISCUSSION
Antibacterial activity of U. longissima lichen was given in Table 1. The highest and the
lowest activities found against P. syringae pv. syringae’ye karşı (35 mm) and P. syringae pv.
glycinea (10 mm), respectively. The extracts showed no activity against X. axonopodis pv.
malvacearum and C. michiganensis subsp. michiganensis.
DMSO exhibited no activity against bacteria. Tetracycline which is positive control
generally showed higher activity than the tested extracts.
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Table 1. Inhibition zones of the lichen extracts (mm)
Microorganisms
UAE
UKE
DMSO
P. savastanoi pv. fraxinus
24
22
C. indoltheticum
15
12
X.
axonopodis
pv.
malvacearum
P. syringae pv. tabaci
27
23
A. tumefaciens
15
11
X. hortorum pv. pelargonii
13
13
P. syringae pv. glycinea
10
11
C. michiganensis subsp.
michiganensis
P. syringae pv. tagetis
14
13
P. cichorii
21
18
E.
carotovora
subsp.
21
19
carotovora
P. syringae pv. syringae
30
35
C. flaccumfaciens
20
16
UAE: Ethanol extract of U. longissima lichen; UKE: Chloroform extract of U. longissima lichen

Tetra
17
20
18
21
12
11
12
20
15
16
18
15

(1)
(2)
(3)
Figure 1. P. syringae pv. syringae; Figure 2. P. savastanoi pv. fraxinus; Figure 3. P.
cichorii.

(4)
(5)
(6)
Figure 4. P. syringae pv. tabaci; Figure 5. E. carotovora subsp. carotovora; Figure 6.
P. syringae pv. tagetis.
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Figure 7. X. hortorum pv. pelargonii; Figure 8. A. tumefaciens; Figure 9. C.
indolthecticum.

Figure 10. P. syringae pv. glycinea.
Mınimum Inhibition Concentration (MIC) is the lowest drug concentration which inhibits
the growth of organisms. MIC values gives antibiotic concentration which inhibit of the bacteria
in infection area to clinicians [11].
Table 2. MIC values of the extarcts of U. longissima lichen (mg/mL)
Microorganisms
P. syringae pv. tagetes
P. syringae pv. glycinea
E. carotovora subsp. carotovora
P. cichorii
P. savastonoi pv. fraxinus
P. syringae pv. tabaci
X. hortorum pv. pelargonii
P. syringae pv. syringae
C. flaccumfaciens
C. indoltheticum
A. tumafaciens

UAE
0.3125
1.25
0.15625
0.15625
0.0078
0.0078
1.25
0.0078
0.15625
0.15625
1.25

UKE
0.625
0.625
0.3125
0.3125
0.0078
1.25
1.25
0.0078
0.3125
0.3125
1.25

Macrobroth dilution method was used the determination of MIC values which showed
antibacterial effect. MIC values of the extracts were given in Table 2. MIC values of the extracts
range from 1.25 mg/mL to 0.0078 mg/mL. Higher MIC values shows weak antibacterial
activity. The lowest MIC value was found against P. syringae pv. syringae.
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There is no research related to antimicrobial action of U. longissima lichen against plant
pathogens but there are many studies about antimicrobial activity of different lichen species
against plant pathogens. For example, Türk et al. (2006) worked out activity of different extracts
of Pseudevernia furfuracea and physodic acid, chloroatranorin, atranorin and olivetoric acid
constituents obtained from P. furfuracea against Pseudomonas syringae [12].
Sökmen et al. (2017) investigated antibacterial activity of Cladonia stellaris, Cladonia
pyxidata ve Cladonia furcata lichens against Pseudomonas vesicularis, Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas cichorii, Pseudomonas savastoni pv.
fraxinus, Xanthomonas axanopodis pv. malvecearum, Chrysobacterium indolthecium,
Pseudomonas syringae pv. syringae, Erwinia carotovora subsp. carotovora, Xanthomonas
phaseoli and Xanthomonas hortanum pv. pelargonii [13].
Chauhan and Abraham (2013) investigated antimicrobial efficiency of Parmotrema sp.
against plant pathogens such as Aspergillus terreus JAS1, Scedosporium sp. JAS1, Ganoderma
sp. JAS4, Candida tropicalis and Fusarium sp. While water extract no activity against test
microorganisms, methanol extracts inhibited the microorganisms [14].
Rajaram et al. (2016) searched effect of benzene, methanol, chloroform and acetone
extracts of Parmotrema austrasinense lichen against plant pathogen. It was concluded that the
highest antimicrobial activity was found in chloroform and benzene extracts [15].
CONCLUSION
Lately the demand of search for biologically active compounds from plants to develop
many industry areas such as pharmaceutical, cosmetics and agriculture have increased. The
lichen is one of these plants and they have some metabolites which have many biological
activities. Based on the result of the current study it was concluded that tested lichen extracts
have antimicrobial activity towards plant pathogen.
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TİP 2 DİYABETTE SİRKENİN ETKİSİ
Dr. Mine ÖZTÜRK
Karatay üniversitesi
ÖZET
Tip 2 diyabet; tüm diyabetiklerin % 85-95’ini oluşturur (1). Çok faktörlü risk azaltma stratejileri
gerektiren karmaşık, kronik bir hastalıktır (1). Diyet, sağlıklı yaşam ve ilaç tedavisi diyabetli
hastaların tedavi yönetiminde önemlidir (2).
Tip 2 diyabetes mellitusta ‘disbiosis’ göz ardı edilen en önemli sorunlardan biridir (1). Sağlıklı
bir bağırsak mikrobiyotasını geri kazanmak, tip 2 diyabet tedavisinin bir parçası olarak kabul
edilmelidir (1). Bağırsak mikrobiyotası
tip 2 diyabetin patofizyolojisi için önemli
görünmektedir (1). Dışkı örnekleri kullanılan iki çalışmadan elde edilen bulgular, bağırsak
mikrobiyotasındaki kompozisyon ve fonksiyonel değişikliklerin doğrudan tip 2 diyabet gelişimi
ile bağlantılı olabileceğini göstermiştir (1). Tip 2 diyabet; sıklıkla sistemik inflamasyon ve
artmış oksidatif stresle ilişkilidir (1).
Sirke bir probiyotik değildir; fermente bir üründür. Genellikle şeker içeren meyvelerin asetik
asit fermantasyonu ile üretilir. Bu işlemi yapan bakteriler asetik asit bakterileridir (3).
Sirke gibi çeşitli fermente ürünlerin kullanımı inflamasyon ve oksidatif stresi azaltır; glisemi
ve insülin metabolizmasını düzeltir. Zira sirke antimikrobiyal, antioksidan ve antidiyabetik
biyolojik aktiviteleri yapısında bulundurur (4).
Sirke, diyabet yönetimini en iyi şekilde desteklemek ve diyabetik komplikasyonlarını önlemek
için on yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır (2). Asetik asit, % 4 ila % 8 oranında olabilen
sirkenin ana maddesidir; buna karşın içerisinde vitaminler, mineral tuzlar, amino asitler,
polifenolik bileşikler, uçucu olmayan organik asitler ve antioksidanlar, kaynaklara bağlı olarak
değişen miktarlarda bulunabilirler (2).
Bir çalışmada sirke; kan şekeri azaltmada ve diyabetik sıçanların pankreas β hücrelerini
yenileştirmede etkiliydi ve kan glukozunu, düşük yoğunluklu kolesterolü, trigliseritleri
azaltmanın yanı sıra yüksek yoğunluklu kolesterolü arttırdı (2). Başka bir çalışmada diyabetik
hastalar tarafından sirke tüketimi, kan şekeri kontrolünde insülin aktivitesini olumlu yönde
etkilemişti (2).
Bir başka çalışmada ise elma sirkesi ile tedavi edilen diyabetik sıçanlarda yüksek yoğunluklu
kolesterol artışı ile birlikte trigliseritlerde ve düşük yoğunluklu kolesterolde bir düşüşün, asetik
asit varlığına bağlı olduğu gösterilmiştir (2).
Sonuç olarak diyabet tedavisinde organik, ucuz, yan etkisi çok az veya hiç olmayan sirke gibi
bağırsak mikrobiyotasının geri kazanımını hedefleyen metodlara yönelmek diyabetik tedavi
stratejilerindeki ufkumuzu genişletecektir.
Anahtar Kelimeler : Tip 2 diyabet, tedavi/yönetim, sirke.
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Tip 2 diyabet hastalığı; tüm diyabetiklerin % 85-95’ini oluşturur (1). Çok faktörlü risk azaltma
stratejileri gerektiren karmaşık, kronik bir hastalıktır (1). Kontrolsüz diyabet; makrovasküler
hastalık, görme kaybı, böbrek yetmezliği, nöropati ve amputasyonlar dahil olmak üzere birçok
ciddi hastalıkta ana faktördür (2). Diyet, sağlıklı yaşam ve ilaç tedavisi diyabetli hastalardaki
tedavi yönetiminde oldukça önemlidir (3).
Tip 2 diyabetes mellitusta ‘disbiosis’ göz ardı edilen en önemli sorunlardan biridir(1). Sağlıklı
bir bağırsak mikrobiyotasını geri kazanmak tip 2 diyabet tedavisinin bir parçası olarak kabul
edilmelidir (1). Bağırsak mikrobiyotası
tip 2 diyabetin patofizyolojisi için önemli
görünmektedir (1). Dışkı örnekleri kullanılan iki çalışmadan elde edilen bulgular, bağırsak
mikrobiyotasındaki kompozisyon ve fonksiyonel değişikliklerin doğrudan tip 2 diyabet gelişimi
ile bağlantılı olabileceğini göstermiştir (1).
Sirke bir probiyotik değildir; ancak bağırsaklarda pro-prebiyotik benzeri etki gösteren fermente
bir üründür. Genellikle şeker içeren meyvelerin asetik asit fermantasyonu ile üretilir. Bu işlemi
yapan bakteriler asetik asit bakterileridir (4). Sirke tüketiminden elde edilen çok sayıda sağlığa
faydalı duruma işaret edilmektedir (5).
Sirke; asetik asit, gallik asit, kateşin, epikateşin, klorojenik asit, kafeik asit, kumarik asit ve
ferulik asit gibi doğal biyoaktif bileşenlerin tüketilmesinden kaynaklanan terapötik etkiler
oluşturur (5). Bunlar; antioksidan, antidiyabetik, antimikrobiyal, antitümör, antiobiköz, ve
kolesterol düşürücü cevaplardır (5).
Tip 2 diyabet sıklıkla sistemik inflamasyon ve artmış oksidatif stresle ilişkilidir (1). Sirke
kullanımı inflamasyon ve oksidatif stresi azaltır; glisemi ve insülin metabolizmasını düzeltir.
Sirkenin kullanım alanı oldukça geniştir. Hemen hemen tüm toplumlarda sessiz sedasiz
kullanılmış, ancak hak ettiği yeri bulamamıştır. Bilimsel açıdan belirlenmiş bir zararı yoktur.
Sirke banyo suyuna toksinlerden arındırıcı madde olarak ilave edilir. cildi sıkılaştırır,
gözenekleri açar. Saçlara parlaklık verir. Koltuk altına deodorant olarak ve ayak kokularını
gidermek için ayakkabı içine koyulur. Varisler üzerine uygulandığında bacakları dinlendirir.
güneş yanıklarından korunmada ve tedavisinde faydalıdır. Boğaz ağrılarında gargara olarak
kullanılır. Ateşi yükselten hastalıklarda doğal ateş düşürücü olarak görev yapar. Ağır yemek
sonrası sindirimi kolaylaştırmak için sirkeli su doğal bir tercihdir. Zayıflamaya yardımcı bir
besin olarak sağlıklı yaşam önerilerinde yer almaktadır. Sirke bağışıklık sistemini güçlendirir.
Hastalıklara karşı direnç sağlar. Demir, B12 vitamini, folik asit eksikliğinde görülen aneminin
tedavisinde sirke yararlıdır. Sirkede bulunan antioksidanların kanserin önlenmesine olumlu
etkisi muhtemeldir.
Sirke; antimikrobiyal, antioksidan ve antidiyabetik biyolojik aktiviteleri içerir (6).
Sirke, diyabet yönetimini en iyi şekilde desteklemek ve diyabetik komplikasyonları önlemek
için on yıldan fazla bir süredir diyabette kullanılmaktadır (3). Asetik asit, % 4 ila % 8 oranları
arasında sirkenin ana maddesidir; buna karşın, vitaminler, mineral tuzlar, amino asitler,
polifenolik bileşikler, uçucu olmayan organik asitler ve antioksidanlar, sirkenin kaynağına bağlı
olarak değişen miktarlarda bulunabilirler (3).
Bir çalışmada sirke kan şekeri azaltmada ve diyabetik sıçanların pankreas β hücrelerini
yenilemede etkili bulunmuş ve yüksek dansiteli kolesterolü artırmanın yanı sıra; kan glukozu,
düşük dansiteli kolesterol, trigliseritleri azaltmıştı (3). Diyabetik hastalar tarafından sirke
tüketimi, kan şekeri kontrolünde insülin aktivitesini olumlu yönde etkiledi (3). Sirkede bulunan
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asetik asit, kan şekeri seviyesinin kontrolünde rol oynar ve ayrıca diyabetik sıçanların glisemik
indeksini azaltmada işlev görür (3). Elma sirkesindeki antioksidanlar, bozulmuş pankreas β
hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilir ve bu da insülin sekresyonunun iyileşmesine
neden olabilir (3). Elma sirkesi ile tedavi edilen diyabetik sıçanlarda yüksek dansiteli kolesterol
artışı ile birlikte trigliseritlerde ve düşük dansiteli kolesterolde bir düşüşün, asetik asit varlığına
bağlı olduğu gösterilmiştir (3).
Yüksek dansiteli kolesteroldeki artışla birlikte trigliseritlerin azaltılması muhtemelen elma
sirkesinin polifenol etkisinden kaynaklanıyordu (3). Elmadaki polifenollerin sağlıklı bireylerin
düşük dansiteli kolesterol konsantrasyonunu azalttığı ve deneysel sıçanların serumunda yüksek
dansiteli kolesterolü arttırdığı bulunmuştur (3).
Ogawa ve arkadaşları, sirke içindeki asetik asidin, öğün zamanından sonra kan dolaşımına
geçen glikoz miktarında azalmaya neden olabileceğini, bunu da nişastanın sindirimini
kısıtlayarak yapabileceğini belirtti (3). O'Keefe ve arkadaşları ise sirkenin, karbonhidratların
emiliminde ve gastrik boşalma zamanını azaltma yeteneğini ortaya koymuştur (3). Asetik asit
ayrıca kanda glukoz konsantrasyonunu koruyabilir (3). Yapılan bir başka çalışmada yerel
kullanılan bir sirkenin ratlarda kan şekeri, total kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürdüğü
gösterilmiştir (3).
Sirkenin diyabetik hastalarda kullanım alanlarını arttırmak; diyabet yönetim ve tedavisinin
ucuz, organik ve doğal yolunu oluşturacaktır. Kilo sorunu yaşayan diyabetiklerin beslenmesine
hergün ana öğün sonrası bir kez sirke ilave etmek metabolizmayı hızlandıracaktır. Diğer
beslenme önerileri, kalori kısıtlaması ve hareketliliğin arttırılması ile diyabetiklerin ideal kiloya
gelmesi, diyabet kontrolü kolaylaşacaktır.
Çift kör bir çalışmada, sirke alımının obez Japonlarda vücut yağ kütlesinin azaltılması
üzerindeki etkileri araştırıldı (7). Vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, visseral yağ bölgesi, bel
çevresi ve serum trigliserit düzeyleri sirke alımı grubunda plasebo grubuna göre anlamlı
derecede düşüktü (7).
Sirkenin glisemik cevap üzerindeki etkilerine olan ilgi, özellikle asetik asit olmak üzere organik
asit içeriği nedeniyle incelenmiştir (2). Birkaç yıl önce, asetik ve propiyonik asitler gibi organik
asitlerin, sağlıklı deneklerde beyaz ekmek öğünlerine eklendiğinde glikoz ve insülin tepkilerini
azalttığı gösterilmiştir (2).
Bir başka çalışmada karbonhidrat bakımından zengin bir öğüne sirke eklenmesi, tip 2
diyabetiklerde yemekten sonra kan şekeri ve insülin tepkilerini önemli ölçüde azaltmıştır (2).
Sirkedeki asetik asidin mide boşalma zamanını yavaşlatarak glukoz ve insülin tepkilerini
azalttığı düşünülmektedir (2).
Sirkenin antimikrobial etkilerinden diyabetik hastanın kişisel bakım, cilt ve ayak sağlığını
korumada yararlanmak maliyet etkin bir davranış olacaktır. Zira sirke ayak mantarı, saç biti,
siğil ve kulak enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılmıştır (5).
Diyabetik hastanın yüzünü sirke ile silmesi hastayı sivilcelerden korumakla kalmayacak cilde
tonik etkisi yaparak canlandıracaktır. Ayrıca koltuk altı, genital bölge, ayak ve tırnakların sirke
ile haftada iki kez silinmesi mantar enfeksiyonlarından diyabetik hastayı doğal olarak korumaya
yardımcı olacaktır.
Sonuç olarak sirke antimikrobial, antiobezite, antidiyabetik, antihipertansif, antikolesterol,
antitümoral, antioksidan etkileri olan, kullanım alanı çok geniş , en az pro-prebiotikler kadar
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önemli bir fermente üründür. Ev temizliğinden, gıdaların dezenfeksiyonuna, kişisel bakımdan
sağlık kürlerine, hastalıklarda ilaç gibi kullanımına kadar hayatımızın her alanında sirke
kullanımına daha fazla yer vermeliyiz.
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EFFECTS OF REDUCED TILLAGE AND CONVENTIONAL TILLAGE ON SOIL
NUTRIENTS CONTENTS OF WHEAT FIELDS IN THE NORTH OF IRAQ (DUHOK
PROVINCE)
M.Sc.Salar SALEM
Lecturer at University of Duhok
Prof. Dr. Füsun GÜLSER2
University of Yuzuncu Yil
ABSTRACT
In this study it was aimed that to determine the effects of different tillage systems on soil
nutrients contents of wheat fields in the North of Iraq (Duhok Province). This research was
carried out according to randomized parcels experimental design with four replications in 20162018 seasons at three locations (Bardrash, Sumail and Zakho). Each location having four fields
were to equally two groups as conventional tillage (CT) and reduced tillage (RT). Total set of
48 soil samples were taken from each group in different fields. Some macro and micro nutrients
contents were analyzed in soil samples. According to statistical analyses results N, P, K, Ca,
Mg, Fe and Zn contents of soil samples were significantly (p<o.o5) influenced by different
tillage systems. Some nutrient contents were found at higher level in RT than those in CT.
Conservation tillage combined wheat strew mulch was found useful to improvement of some
soil properties and supporting of nutrients availability for plants. According to the results of
this study, perennial field trails may be useful to understand the effects of soil mulch with wheat
straw and tillage techniques on soil fertility and nutrient management.
Key Words: Wheat, Tillage systems, Reduced tillage, Conventional tillage, Nutrient
contents.
Introduction
Wheat (Triticum spp.) is one of the main crops in temperate and dry land areas worldwide,
being used for human food and livestock feed. The crucial factors for detection the lower yield
of wheat include analysis and determination of soil properties; farming practices particularly
the tillage, management of plant residues within crop rotation. In north of Iraq, dry farming
sequentially for decades with intensive cultivation of cereals resulted in lost many areas their
topsoil and degradation fertility, which has led to reducing in wheat productivity (Izaurralde et
al., 2006 and Brunel et al., 2011), hence, early symptoms of erosion undetectable by simple
observation (Fenton et al., 2005 and Larney et al., 2009).
Recently, developing systems of reduced tillage with wheat residues mulching in north of
Iraq is an alternative technology to protect the soil quality. In the other locations of North Iraq,
crop yield reduced due to various reasons such as lack of proper tillage implements and
insufficient knowledge of farmers about the crop residues management, retaining heavy
residues in wet soil, problems of pests and diseases presence, weed control which reduced
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availability of nutrients for the next crop (Rieger et al., 2008; Hejazi et al., 2010)). The worse,
cultivation without crop rotation with heavy residues and stubble burning after harvesting for
quick seedbed preparation, which leads fertility reduction.
Conventional tillage (CT) and Reduced tillage (RT) as follows: Conventional (inversion)
tillage (CT) based on the moldboard tillage; the straw after harvest was chopped and turned
under to 30cm soil depth. Reduced tillage (RT) was based on a rigid tine cultivator to 10cm
depth and soil crushing-loosening equipment and straw was chopped and left on the surface.
The aim of this research was to compare the Effects of reduced tillage and conventional
tillage on nutrients contents of wheat fields soils in the North of Iraq (Duhok Province)
Materials and Methods
Soils and their characterization
The laboratory analysis was conducted in the college of Agriculture, University of Duhok
2017-2018, and experimental fields were conducted in cooperation with local wheat farmers in
three locations of Bardarash, Sumail, and Zakho in North of Iraq.
Soil Sampling:
Soil sampling positions in each field shown in the Figure.1, and each location having four
fields were equally separated to two groups as conventional tillage (CT) and reduced tillage
(RT) with the same tillage systems for three seasons from 2016 to 2018, which had been
cropped with wheat.
The total set of 48 soil samples were taken from all sampling locations, 24 samples belong
to conventional tillage (CT) and 24 belong to reduced tillage (RT).

Figure 1. Locations of experimental sites Zakho, Sumail, and Bardarash. (Google Earth Pro).
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The average of rainfall distribution and dominant temperatures in these sites during three
crop years 2016, 2017, and 2018 are shown in below figures 2 and 3.

Figure 2. Maximum/ minimum average temp. (Duhok Province). (worldweatheronline).

Figure 3. Average rainfall amount mm. (Duhok Province). (worldweatheronline).
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Figure 4. Average annual rain map of Duhok Province. (Researchgate).
Soil-quality analyses:
Main chemical properties of soil were analyzed as; soil texture by Bouyoucos hydrometer
method (Black, 1965), available P by Olsen method, K, Ca and Mg by the extraction with 1 N
neutral ammonium acetate, total N by Kjeldahl method and available P by NaHCO3 extraction
method (Rowell, 1996), micro nutrients by the extraction with DTPA extraction solution by
using atomic absorption spectrophotometers (Thermo ICE 3000 Series) according to Kacar
(1994).
Statistical analysis
Data were statistically analyzed using SAS software (ver. 9.1; SAS Institute Inc., Cary,
NC). Values expressed, as percentages were arcsine transformed and then analyzed. Analysis
of variance ANOVA was performed at the p ≤ 0.05 level and the mean values obtained for
different treatments were compared according to Duncan’s Multiple Range test.
Results and Discussion
Stubble residues on the soil surface reduced evaporation, and soil water content is a very
variable parameter depending on the dominant locally climatic and soil conditions. Generally,
in the years with a high precipitation, no greater differences in soil water content are observed
in the tillage systems as reported by (McVay et al., 2006).
Soil under reduced tillage systems has greater storage of diverse plant biomass in the soil
surface layer, which gave considerable improvement in nutrient contents (Table 2).
Urbanek and Horn (2006) reported that in reduced tillage, the accessibility of organic matter
for microorganisms and leaching into deeper horizons of soil is lower, and less organic C is
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removed from the soil than in conventional tillage. The same results were, also reported by
other authors (Ulrich et al., 2010; Aziz et al., 2013; Karlen et al., 2013).
Other authors have also found available macronutrients values to be greater in the upper
layers (0-30 cm) under RT and non-tillage than under CT, the effect being clear due to reduced
mixing of mineral fertilizer (López-Fando and Pardo, 2009; Małecka et al., 2012).
In this study, significant effects of RT practices were determined on available, P, and
available Ca and Mg. Higher levels of N, and available K, P, Mg, Fe, Zn, and Mn at the soil
surface under conservation RT tillage were directly related to surface residue (Franzluebbers,
2002). According to the mentioned results, it was though that RT might be possible to decrease
applying of mineral fertilization for cultivation plant in that system.
Table 1. Effect of tillage practices on the soil nutrient contents in the examined sites

Our results as in several studies indicated that RT led to progressive improvement in soil
nutrient recycling; as seen at figure 5 and 6, a total of N, available K and P, Mg, Mn and Zn
contents, though non-differences of Fe and Cu in both tillage systems.
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Figure 5. Effect of tillage systems on the availability of soil nutrients

Figure 6. Effect of tillage systems on the availability of soil nutrients
As results shown in Figure. 5, N values, potassium, and phosphor changed by different
tillage techniques. Figure 6 shows the significance (p<o.o5) difference between tillage
techniques. There is significance (p<o.o5) difference between Ca, Mg, Zn, and Mn contents,
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that results show the benefit of reduced tillage, while there is no significant difference between
Cu and Fe results. Malecka (2015) clarified the availability of K, P, and Mg at top soil under
reduced conservation tillage was directly related to surface residue accumulation with its soil
flora. The other nutrients did not show significant differences among tillage techniques.

Figure 7. Effect of tillage systems on the availability of soil nutrients

Figure 8. Effect of tillage systems on the availability of soil nutrients
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Figure 9. Effect of tillage systems on the availability of soil nutrients
Results in figure 7, 8, and 9 shows the different content of nutrients in three different
locations in the Duhok province. Content of Fe is higher in Bardarash and Sumail than Zakho,
illustrated in figure 7. Concentration of K is higher at Zakho than Bardarash and Sumail, shows
in figure 8. Also, results at figure 9 shows that the content of Mn is higher at Bardarash than
Zakho and Sumail.
Conservation tillage combined wheat strew mulch was found useful to improvement of
some soil properties and supporting of nutrients availability for plants.
According to the results of this study, perennial field trails may be useful to understand the
effects of soil mulch with wheat straw and tillage techniques on soil fertility and nutrient
management.
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SİVAS EKOLOJİK KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN MACAR FİĞİ (Vicia
pannonica Crantz.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI AGRO-MORFOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SOME AGRO-MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF
HUNGARIAN WETCH CULTIVARS IN SIVAS ECOLOGICAL CONDITIONS
Doç. Dr. Tolga KARAKÖY
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
Öğr. Gör. Yeter ÇİLESİZ
Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi. Serap KIZIL AYDEMIR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma, Sivas ekolojik koşullarında en uygun Macar fiği (Vicia pannonica)
çeşidinin saptanması amacıyla, 2018-2019 yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Tarla
denemesi, dört tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak planlanmıştır.
Denemede materyal olarak Detenicka, Budak, Beta, Kansur ve Tarm Beyazı çeşitleri
kullanılmıştır. Araştırmada, macar fiği çeşitlerinde bitki boyu (cm), yeşil ot verimi (kg/da), kuru
ot verimi (kg/da), biyolojik verim (kg/da), tohum verimi (kg/da), kes verimi (kg/da) ve bin tane
ağırlığı (g) değerlerine ilişkin veriler incelenmiştir.
Araştırma sonunda; macar fiği çeşitlerinde bitki boyunun 50.9-65.9 cm arasında
değiştiği, yeşil ot veriminin 975.9-1552.4 kg/da arasında değiştiği, kuru ot veriminin 185.1315.2 kg/da arsında değiştiği, biyolojik verimin 652.9-1036.3 kg/da arasında değiştiği, tohum
veriminin 57.7-100.5 kg/da arasında değiştiği ve bin tane ağırlığının 34.9-41.9 g arasında
değiştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Macar Fiği, Yeşil Ot verimi, Kuru Ot Verimi
ABSTRACT
This research was conducted to determine the most proper Hungarian vetch (Vicia
pannonica) cultivar at the ecological conditions of Sivas, during the growing season of 20182019. The field experiment was arranged in a completely randomized block design with four
replications. In the research; 5 different Hungarian vetch (Vicia pannonica) specieses
(Detenicka, Budak, Beta, Kansur, Tarm Beyazı) were used as plant material. In the study, plant
height (cm), fresh forage yield (kg/da), hay yield (kg/da), biological yield (kg/da), seed yield
(kg/da) and seed yield (kg/da) and 1000 grain weight (g) were investigated.
According to the average of results, it was found that plant height was 50.9-65.9 cm,
fresh forage yield was 975.9-1552.4 kg/da, hay yield was 185.1-315.2 kg/da, biological yield
was 652.9-1036.3 kg/da, seed yield was 57.7-100.5 kg/da and 1000 grain weight 34.9-41.9 g.
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According to findings of the research, Detenicka and Kansur varieties has given best result in
terms of all properties in both location.
Key words: Hungarian vetch, fresh forage yield, hay yield
GİRİŞ
İlk kültür formları Macaristan’da olduğu için Macar fiği olarak adlandırılmıştır. Doğu
Akdeniz, Tuna Ülkeleri ve Orta Avrupa’da oldukça geniş bir alanda yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Macar fiği; yüksek oranda ham protein (%15-17) içeriğiyle besleyici olup;
otlatma, yeşil gübre, tane üretimi, yeşil veya kuru ot amacıyla yetiştirilebilmektedir. Soğuğa ve
kuraklığa oldukça dayanıklı olan ve ağır killi topraklara uyum sağlayabilen, tohum ve ot üretimi
için kullanılan önemli bir yem bitkisidir (Sevimay ve Kendir, 1996; Akkeçili, 2001). Macar
fiği, 90 cm kadar boylanabilen, yarı dik bir şekilde gelişen (Orak vd, 1997), mat ve yeşil renkli
yapraklara sahip olan, bölgelere göre değişmekle beraber, ülkemizde ekimi Eylül ile Kasım
ayları arasında yapılan bir bitkidir (Balabanlı ve Ekiz, 1996). Macar fiği, kışlık yetiştirilen, ekim
nöbeti sistemlerinde kullanılabilen, tek yıllık baklagil yem bitkisidir (Sayar, 2014) ve -16 0C’ye
kadar dayanmakta olup aşırı soğuklarda antosiyan birikimi artmaktadır.
Küresel ısınmadan dolayı yazlık ekilen yem bitkilerinin kuraklıktan etkilenerek verimi
düşmektedir. Güz döneminde ekilen yem bitkileri ise toprakta daha uzun süre kaldığı için suyu
toprakta tutmakta ve erozyonu önlemede fayda sağlamaktadır. Macar fiği bu olumlu yönleriyle
önemli bir yem bitkisidir. Ayrıca macar fiği ekim nöbetinde suyu verimli kullanabilmesi ve
suyu tutabilmesi ile toprak verimliliğini arttırarak nadasa bırakılacak alanlarda başarılı bir
şekilde ekilebilmektedir (Sayar ve ark. 2012).
Dünyada fiğ cinsine ait yaklaşık 150 tür vardır (Davis, 1969). Dünyada Macar fiği tarımı
yapılmakta olup ülkemizde yeni yeni yetiştirilmeye başlanmasına rağmen kolay adapte
olabilme özelliği sayesinde geniş alana yayılmıştır (Orak ve Tuna, 1994). Islah çalışmalarında
en önemli parametre olan verim unsuru ve verim ile ilişkili birçok özellik açısından adaptasyon
yeteneği yüksek olan çeşitler geliştirilmesi amaçlanmaktadır (Gauch and Zobel 1996). Mevcut
durumdaki kaba yem kaynakları hayvan beslenmesi için maalesef yeterli düzeyde değildir.
Mera alanlarında aşırı ve yanlış zamanlı otlatma yapılması yem bitkilerinin verim ve kalitesini
olumsuz etkilemektedir (Tosun 1996). Hayvan beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin verimli
ve lezzetli olması; bu yemlerin hayvanlar tarafından sevilmesi ve fazla miktarda tüketilmesiyle
hayvan besleme fizyolojisi ve işletme ekonomisi bakımından büyük önem taşır (Deniz, 1973;
Ergül,1997).
Bu araştırma, 2018-2019 yetişme sezonunda, Sivas ekolojik koşullarında kışlık olarak
yetiştirilen, bazı macar fiği çeşitlerinin adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
MATERYAL METOD
Tarla denemesi, 2018-2019 yetiştirme sezonunda, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek
Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, araştırma ve uygulama alanında,
22.10.2018 tarihinde ve Ulaş ilçesi çiftçi tarlasında 23.10.2018 tarihinde olmak üzere, iki farklı
lokasyonda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Sıra arası
25 cm, parsel sıra sayısı 6, parsel sıra uzunluğu 5 m, parsel alanı 0.25 x 6 x 5 = 7.5 m2 olacak
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şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmiştir. Hasatta birer sıra ve parselin alt ve üst kısmından 0.5
m kenar tesiri bırakılmış olup, 0.25 x 6 x 4= 6 m2'lik alan hasat edilmiştir.
Bitkilerin yetişme dönemi boyunca saf olarak 3 kg/da N, 6-8 kg/da P2O5 verilmiştir. Fide
döneminde, elle yolma suretiyle yabancı otlarla mücadele yapılmıştır. Diğer bakım işlemleri
iklim koşullarına bağlı olarak gerektiğinde eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.
Deneme alanı toprağı siltli killi tın bünyeye sahip, hafif alkalin (7.42), tuzsuz (0.36),
yarayışlı fosfor (P2O5) içeriği düşük (3.27 kg/da), potasyum (K2O) içerikleri yüksek (91.75
kg/da), organik madde içeriği düşük (%1.72), kireçli (%16.4) olarak belirlenmiştir.
Denemede, bitki boyu (cm), yeşil ot verimi (kg/da), kuru ot verimi (kg/da), biyolojik
verim (kg/da), tohum verimi (kg/da), kes verimi (kg/da) ve 1000 tane ağırlığı (g) gibi agromorfolojik özellikler incelenmiş, elde edilen veriler MSTAT-C istatistik paket programı
yardımıyla varyans analizine tabi tutulmuştur.
2018-2019 Yetiştirme Sezonu İklim Verileri - Sivas
100
80
60
40
20
0
Ekim

Kasım Aralık
Ort. Sıcaklık

Ocak

Şubat

Mart

Toplam Yağış

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz
Ort. Nispi Nem

Şekil 1. Sivas ili 2018-2019 yılı yetiştirme sezonu iklim verileri.
Denemenin yürütüldüğü 2018-2019 yılına ait aylık ortalama sıcaklık, toplam yağış ve
ortalama nispi nem verileri Şekil 1’de verilmiştir. 2018-2019 yılı yetiştirme döneminde Ekim
ve Temmuz ayları arasında kaydedilen ortalama sıcaklık değerleri 0.40C ile 22.10C arasında
değişim göstermiştir. Yıl boyunca en düşük sıcaklık Ocak ayında 0.40C, en yüksek sıcaklık
22.10C ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir (Şekil 1). Yetiştirme döneminde kaydedilen yağış
değerleri incelendiğinde (Şekil 1), aylık toplam yağış, Ekim ve Temmuz ayları arasında 2.4
mm ile 83.8 mm arasında değişiklik göstermiştir. Yıl boyunca toplam yağış 414.4 mm’dir (Şekil
1). 2018-2019 yılı yetiştirme döneminde Ekim ve Temmuz ayları arasında kaydedilen ortalama
nispi nem değerleri 44.9 ile 79.4 arasında değişim göstermiştir (Şekil 1).
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Macar fiği çeşitlerinde bitki boyu (cm), yeşil ot verimi (kg/da), kuru ot verimi (kg/da),
biyolojik verim (kg/da), tohum verimi (kg/da), kes verimi (kg/da) ve 1000 tane ağırlığı (g)
verileri çizelge 1 ve çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 1: Macar fiği çeşitlerinde bitki boyu (cm), yeşil ot verimi (kg/da) ve kuru ot verimine
(kg/da) ilişkin ortalama değerler.
Çeşitler
Detenicka
Budak
Beta
Kansur
Tarm Beyazı
Ortalama
VK(%)

Bitki Boyu
(cm)
1.Lok 2.Lok

Ort.

51.3

50.7

50.9 b

66.3
63.0
62.7
54.3
59.5

65.7
62.5
62.4
53.8
59.1
4.86**

65.9 a
62.7 a
62.5 a
51.1 b

Yeşil Ot Verimi
(kg/da)
1.Lok 2.Lok

Ort.

Kuru Ot Verimi
(kg/da)

Ort.

1.Lok
2.Lok
1529.2 1575.6 1552.4 a 267.6 bc 262.3 cd 264.9 b
1351.9
964.6
1502.9
1480.8
1365.9

1374.4
987.3
1543.8
1511.8
1398.6
3.78**

1363.2 b
975.9 c
1523.4 a
1496.3 a

248.8 d
185.6 e
318.0 a
278.4 bc
259.7

281.6 b
184.5 e
312.4 a
323.8 a
272.9
4.67**

265.2 b
185.1 c
315.2 a
301.1 a

Çizelge 1 incelendiğinde, macar fiği çeşitlerinde bitki boyu 1. lokasyonda 51.3-66.3 cm
arasında değişirken ortalama 59.5 cm olarak, 2. lokasyonda ise bitki boyu 50.7-65.7 cm arasında
değişirken ortalama 59.1 cm olarak saptanmıştır. Tarm Beyazı çeşidinin bitki boyu 1.
lokasyonda 54.3 cm iken 2. lokasyonda 53.8 cm olmuştur (Çizelge 1). Soya vd. (1988), yaptığı
araştırmada macar fiğinin ortalama bitki boyunu 40.7 cm olarak rapor etmiştir. Tahtacıoğlu vd.
(1996), Erzurum koşullarında Macar fiği genotipleri ile yaptığı çalışmada bitki boylarının 7275 cm arasında değişim gösterdiğini tespit etmiştir. Araştırma bulgularımız benzer
çalışmalardaki verilerle örtüşmektedir. Macar fiği çeşitlerinde yeşil ot verimi 1. lokasyonda en
yüksek 1529.2 kg/da ile Detenicka çeşidinde, en düşük 964.6 kg/da ile Beta çeşidinde ve
ortalama 1365.9 kg/da olarak belirlenirken 2. lokasyonda yeşil ot verimi ise en yüksek 1575.6
kg/da ile Detenicka çeşidinde, en düşük 987.3 kg/da ile Beta çeşidinde ve ortalama 1398.6 kg/da
olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). İncelenen macar fiği çeşitlerinde ortalama kuru ot verimi 1.
lokasyonda 259.7 kg/da olarak 2. lokasyonda ise 272.9 kg/da olarak saptanmıştır (Çizelge 1).
Çizelge 1 incelendiğinde macar fiği çeşitlerinde kuru ot verimi 1. lokasyonda 185.6-318.0 kg/da
arasında değişim gösterirken 2. lokasyonda kuru ot verimi 184.5-323.8 kg/da arasında değişim
göstermiştir. Kuru ot verimi, 1. lokasyonda Budak çeşidinde 248.8 kg/da olarak 2. Lokasyonda
Budak çeşidinde 281.6 kg/da olarak saptanmıştır (Çizelge 1). İptaş vd. (1994), Tokat ekolojik
koşullarında Macar fiği çeşitleri ile yaptığı çalışmada yeşil ot verimini 2436.6 kg/da olarak,
kuru ot verimini ise 497.6 kg/da olarak elde etmişlerdir. Kendir ve Sevimay (1996), Ankara
ekolojik koşullarında Macar fiği ile yaptığı çalışmada 1994 ve 1995 yıllarında ortalama yeşil ot
veriminin sırası ile 1586.0 - 1632.52 kg/da, kuru ot veriminin ise 425.01-508.21 kg/da olduğunu
saptamışlardır. Yapılan bu çalışmalardaki bulgular, araştırmamızdan elde edilen verilerle
benzerlik göstermektedir.
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Çizelge 2: Macar fiği çeşitlerinde biyolojik verim (kg/da), tohum verimi (kg/da) ve kes verimi
(kg/da) ve bin tane ağırlığı (g) verilerine ilişkin ortalama değerler.
Çeşitler

Biyolojik Verim
(kg/da)
1.Lok 2.Lok

Ort.

Tohum Verimi
(kg/da)
1.Lok 2.Lok

Ort.

Detenicka

847.8

866.6

857.3 b

57.3 ef

58.3 ef

57.7 d

Budak

878.7

897.5

888.1 b

60.4 de

67.8 c

64.1 c

Beta
Kansur
Tarm Beyazı
Ortalama
VK(%)

643.6 662.3 652.9 c 86.2 b 88.5 b 87.3 b
1026.8 1045.7 1036.3 a 100.2 a 100.8 a 100.5 a
830.1 849.2 839.6 b 55.9 f 63.2 d 59.5 d
845.4 864.3
71.9
75.7
5.62**
3.67**

Kes Verimi
(kg/da)

Bin Tane
Ağırlığı (g)

Ort.
1.Lok 2.Lok
1.Lok
837.5 813.4 825.5 b 42.2
825.7 844.3 834.9 b 34.7
555.8
942.9
770.6
786.5

574.5 565.2 d
961.6 952.3 a
789.1 779.8 c
796.6
3.64**

33.7
34.1
41.1
37.2

Ort.

2.Lok
43.9

43.1 a

36.5

35.6 b

36.3 34.9 b
36.5 35.3 b
42.8
41.9 a
39.2
3.19**

Macar fiği çeşitlerinde biyolojik verim 1. lokasyonda en yüksek 1026.8 kg/da ile Kansur
çeşidinde, en düşük 643.6 kg/da ile Beta çeşidinde ve ortalama 845.4 kg/da olarak
belirlenirken, 2. lokasyonda biyolojik verim en yüksek 1045.7 kg/da ile Kansur çeşidinde, en
düşük 662.3 kg/da ile Beta çeşidinde ve ortalama 864.3 kg/da olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2 incelendiğinde biyolojik verim 1. lokasyonda Budak çeşidinde 878.7 kg/da, Tarm
Beyazı çeşidinde 830.1 kg/da olarak 2. lokasyonda ise Budak çeşidinde 897.5 kg/da, Tarm
Beyazı çeşidinde 849.2 kg/da olarak saptanmıştır. İncelenen macar fiği çeşitlerinde ortalama
tohum verimi 1. lokasyonda 71.9 kg/da olarak 2. lokasyonda ise 75.7 kg/da olarak saptanmıştır
(Çizelge 2). Uzun vd. (2004), Bursa lokasyonunda iki yıl sürdürdüğü çalışmada ortalama
biyolojik verimi 554.2 kg/da olarak saptamıştır. Çizelge 2 incelendiğinde macar fiği çeşitlerinde
tohum verimi 1. lokasyonda 55.9-100.2 kg/da arasında değişim gösterirken 2. lokasyonda
tohum verimi 58.3-100.8 kg/da arasında değişim göstermiştir. Tohum verimi, 1. lokasyonda
Budak çeşidinde 60.4 kg/da olarak 2. Lokasyonda Budak çeşidinde 67.8 kg/da olarak
saptanmıştır (Çizelge 2). Tahtacıoğlu vd. (1996), Erzurum koşullarında Macar fiği genotipleri
ile yaptığı çalışmada bitki başına bakla sayısını 17.4 - 22.1 adet, tane verimini 93.2 -124.0 kg/da
olarak saptamışlardır. Akdeniz vd. (1999), Ege Beyazı Macar fiği çeşidinin Van ilinin kıraç
şartlarındaki tohum verimini 117.4 kg/da olarak belirlemişlerdir. Çizelge 2’ye bakıldığında
macar fiği çeşitlerinde kes verimi 1. lokasyonda 555.8-942.9 kg/da arasında değişirken
ortalama 786.5 kg/da olarak, 2. lokasyonda ise kes verimi 574.5-961.6 kg/da arasında
değişirken ortalama 796.6 kg/da olarak saptanmıştır. Macar fiği çeşitlerinde bin tane ağırlığı 1.
lokasyonda 33.7-42.2 g arasında değişirken ortalama 37.2 g olarak, 2. lokasyonda ise bin tane
ağırlığı 36.3-43.9 g arasında değişirken ortalama 39.2 g olarak saptanmıştır (Çizelge 2).
Çakmak (2002), koca fiğde (Vicia narbonensis L.) tohumluk miktarının tohum verimine
etkilerini belirlemek amacıyla yürüttüğü araştırmada, 1000 tane ağırlığının 193.26 - 261.39 g
arasında değişim gösterdiğini belirtmiştir. Başbağ (2004), Diyarbakır koşullarında yaptığı
araştırmada bazı fiğ tür ve varyetelerinde bakla sayısının 7.87 - 12 adet, bakladaki tane sayısının
3.68 - 6.40 adet, 1000 tane ağırlığının 40.68 – 75.52 (g) ve tohum veriminin de 110.2 – 162.0
kg/da arasında değiştiğini belirlemiştir. Bulgularımız, benzer çalışmalardan elde edilen verilerle
paralellik göstermektedir.
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SONUÇ
Elde edilen verilere göre; Macar fiği çeşitlerinin Sivas ekolojik koşullarında agromorfolojik özellikler yönünden önemli farklılıklara sahip olduğu belirlenmiştir. Biyolojik
verim ve tohum verimi bakımından; Kansur çeşidi, yeşil ot verimi ve biyolojik verim
bakımından; Detenicka çeşidinin incelenen agro-morfolojik özellikler bakımından ön plana
çıktıkları, bu nedenle bu çeşitlerin kışlık olarak yetiştirilebileceği, ıslah çalışmalarında gen
kaynağı olarak kullanılabileceği saptanmıştır.
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SİVAS EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK YEM BEZELYESİ
GENOTİPLERİNİN KALİTE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF QUALITY CONTENT OF SOME WINTER FORAGE PEA
GENOTYPES IN SİVAS ECOLOGICAL CONDITIONS
M.Sc Yeter ÇİLESİZ
University of Gümüşhane
Associate Proof. Dr. Tolga KARAKÖY
Vocational School of Sivas, University of Cumhuriyet
Assistant Proof. Dr. E. Serap KIZIL AYDEMİR
Bilecik Şeyh Edabali University
Özet
Türkiye birçok bitki türü bakımından zengin bir genetik kaynağa sahip olup, bunlardan
bir tanesi de yem bezelyesidir. Türk yem bezelyesi genetik kaynakları üzerinde birçok araştırma
yapılmış olmasına rağmen, agronomik performanslarının ve kalite özelliklerinin
değerlendirilebilmesi için bu genetik kaynaklar üzerinde daha fazla araştırma yapılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, bu araştırmanın temel amacı, Sivas ekolojik koşullarına
uygun, daha yüksek yeşil ot ve tane verimine sahip, erkenci yem bezelyesi hatlarını geliştirmek,
bu hatların verim ve kalite potansiyellerini belirlemektir.
Tarla denemesi Sivas ekolojik koşullarında, 2017 yılı Ekim ayında kışlık olarak, 11 adet
yem bezelyesi hattı ve 5 adet ticari çeşit kullanılarak kurulmuştur. Tarla denemesi tesadüf
blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemenin yürütülmesi
esnasında gübreleme ve yabancı ot kontrolü eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. İncelenen tüm
kalite kriterleri çeşit ve hatlar arasında istatistiki olarak önemli düzeyde farklılıklar
saptanmıştır. Çalışmada, ADF, NDF, ham protein, ham yağ ve ham lif gibi kalite özellikleri
incelenmiştir. Ortalama, ADF, NDF, ham protein, ham yağ, ham lif, nem ve kuru madde
değerleri sırasıyla %35.45, %54.94, %14.76, %1.62, %28.27, %8.51 ve %91.75 olarak
saptanmıştır. Kirazlı, NO-211, Gölyazı ve NO-45 genotipleri ham protein değerleri bakımından
en yüksek değerlere sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, NO-45, NO-211, NO125, Kirazlı, Gölyazı and Ürünlü yem bezelyesi genotipleri, daha yüksek ham protein, yeşil ve
kuru ot verimleri sahip olup, ıslah çalışmalarında ve yetiştiricilikte kullanılabilecek düzeyde
oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yem Bezelyesi, kışlık, kalite özellikleri.
Abstract
Turkey has rich genetic sources by means of crop species and one of those is forage
peas. Although, several investigations has been conducted on the Turkish forage pea genetic
resources, there is further need to conduct more research on these genetic resources to evaluate
agronomic performance and quality traits. For this reason the main objective of this research is
to find the promising forage pea lines and to use these lines to develop early flowering with
higher forage and grain yield potential and better quality that are appropriate for in the Sivas
ecological conditions.
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A field experiment using 11 forage pea lines and 5 cultivars was carried out in 2017 at
Sivas (middle of the Anatolia), Turkey. Field trials was planted as randomized complete block
design, with four replications. The trial received adequate fertilization and weed control for
optimum production. There were statistically significant differences among forage pea lines
and cultivars for all quality properties which were investigated. Present study was aimed to
investigate quality parameters like acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF),
crude protein, crude oil and raw fiber. General mean of ADF, NDF, crude protein (CP), crude
fat, crude fiber, moisture and dry matter 35.45 8%, 54.94%, 14.76%, 1.62%, 28.27%, 8.51%
and 91.75% respectively. Kirazlı, NO-211, Gölyazı and NO-45 genotypes contains higher
contents of these traits with great level of crude protein. Results of this study are clearly
expressing the baviour of different forage pea genotypes for various traits and NO-45, NO-211,
NO-125, Kirazlı, Gölyazı and Ürünlü genotypes can be effectively used in the breeding of pea
to produced improved pea genotypes having more crude protein and produce higher quality
fresh and dry forage yield.
Keywords: Forage pea, winter, quality parameters.
GİRİŞ
Baklagiller insan beslenmesinde temel protein ve karbonhidrat kaynaklarından olup,
içerdikleri yüksek protein (%18-31) ve önemli amino asitler sayesinde, özellikle gelir düzeyi
düşük ülkelerin en önemli protein kaynaklarından birisi olarak değerlendirilmektedir (Özdemir,
2002). Dengeli beslenme için besinlerin % 40’ının hayvansal, % 60’ının bitkisel gıdalarda
karşılanması gerektiği bilinen bir gerçektir. Dünyada kişi başına 70.9 g günlük protein
tüketilmekte olup, bunun 46.1 g’ı bitkisel, 24.8 g’ı hayvansal gıdalardan temin edilmektedir.
Ülkemizde ise günlük protein tüketimi 85.0 g olup, bunun 68.0 g’ı bitkisel ve 17.0 g’ı hayvansal
gıdalardan oluşmaktadır (Sağsöz, 1996).
Baklagiller grubu içerisinde yer alan Bezelye; Leguminosae (baklagiller) takımında,
Papillionaceae (kelebek çiçekliler) familyasının çok önemli türlerinin yer aldığı Viceae alt
familyasına bağlı Pisum genusunun bir türüdür (Şehirali, 1998). Yem bezelyesi (Pisum arvense
L.), yaklaşık M.Ö 8000’li yıllarda ilk defa kültüre alınmış, ancak orijininin Akdeniz havzası
olduğu ve bu bitkinin Anadolu’nun ve Akdeniz’in yarı kurak alanlarında (yağışı 350-550mm)
baklagil yem bitkisi olarak yayılış gösterdiği bilinmektedir (Anonymous, 2001). Bezelye’nin
orijin merkezinin birinci derecede Doğu Akdeniz, İran, Kafkasya, Afganistan ve Tibet’e kadar
uzanan bölgeler, ikinci derecede de Güney Batı Arabistan üzerinden Etiyopya ve Kuzey
Afrika’ya kadar uzanan bölgeler olduğu belirtilmiştir (Govorov, 1937; Davies, 1976 ve
Hagedorn, 1984). Shoemaker (1953), Etiyopya’yı; Watts (1954), Etiyopya, Akdeniz kıyıları,
Güney Batı Asya’yı, Höslin (1964), Akdeniz ülkelerini ve Etiyopya’nın bezelyenin gen merkezi
olduğunu rapor etmişlerdir.
Yem bezelyesi daha çok ot ve tanesi için yetiştirilir. Bir yıllık olmasına rağmen kuvvetli
bir kazık köke sahiptir. Rhizobium bakterileri ile çok iyi ilişki kurmasıyla dikkat çekmektedir.
Bu nedenle münavebede iyi bir ön bitki konumundadır. İklimi ılıman bölgelerde kışlık ara ürün
olarak kullanımı yaygındır. Yem bezelyesinin mera veya yeşil gübre bitkisi olarak kullanımı da
mümkündür. Kısa süreli mera tesislerinde tahıllarla karışık ekilmesi daha uygundur. Çünkü
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yem bezelyesinde şişme tehlikesi söz konusudur. İngiltere’de silaj olarak süt ve et sığırlarının
beslenmesinde kullanılmaktadır.
Tarla bezelyesi tane, saman, silaj ve yeşil gübre olarak kullanılmaktadır. Fosfor ve
kalsiyumca zengindir. Vitamin olarak A ve D vitamini yüksek olan bitki çiftlik hayvanlarının
beslenmesinde ucuz ve kaliteli yem olarak vazgeçilmezdir (Tekeli ve Ateş, 2003). Protein ve
lysine bakımından zengin olan yem bezelyesi tohumları Batı Avrupa ülkelerinde hayvan
yemlerinde soyanın yerine kullanılmaktadır. Yem bezelyesinin tahıllarla karışım halinde mera
bitkisi veya silaj olarak kullanımı da yaygındır.
Bezelye ıslahına ilişkin ülkemizde yürütülen kimi çalışmalarda, ticari çeşitlerin yetersiz
olduğu ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi gerektiği, son zamanlarda ülkemizde bu konuda
çalışmaların hızlandığı ve belirli aşamalara gelindiği bildirilmiş, ancak ıslah çalışmalarında en
önemli sorun olan varyasyon kaynağının kısıtlı olmasının bu çalışmalardaki başarı şansını
sınırladığı, ancak uygun ebeveyn seçimi ile geniş bir varyasyon kaynağı yaratılabileceği ve
amaca uygun yeni hatlar geliştirilebileceği bildirilmiştir (Ceyhan ve Mülayim, 2003, Ceyhan
ve Avcı, 2005).
Bu çalışmada, Sivas ili ekolojik koşullarında kışlık olarak yetiştirilen bazı yem bezelyesi
çeşit ve hatlarının bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Araştırmaya konu olan tarla denemesi, 2017-18 yetiştirme sezonunda Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü araştırma
deneme alanında, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur.
Sıra arası 50 cm, parsel sıra sayısı 6, parsel sıra uzunluğu 5 m, parsel alanı 0.45 x 6 x 5 = 13.5
m2 olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmiştir. Hasatta birer sıra kenar tesiri bırakılmış
olup, parselin yarısı ot için yarısı da tohum için hasat edilmiştir.
Araştırmada ekim, bakım vb. işlemlerin tamamı eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.
Bitkilerin yetişme dönemi boyunca saf olarak 3 kg/da N, 10-15 kg/da P2O5 verilmiştir. Fide
döneminde, elle yolma ve çapalama suretiyle 3 kez yabancı otlarla mücadele yapılmıştır. Diğer
bakım işlemleri iklim koşullarına bağlı olarak gerektiğinde eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.
Denemede, nem (%), kuru madde (%), ham protein (%), ham yağ (%), ham lif (%),
ADF(%) (asit deterjanda lif), NDF (%), (nötral deterjan lif), ADL (%) (Asit deterjan lignin),
KMS (%) (Kuru Madde Sindirilebilirliği) ve KMT (%), (Kuru Madde Tüketimi) özellikleri
incelenmiş, elde edilen verilere MSTAT-C istatistik paket programında varyans analizi
uygulanmıştır.
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Şekil 1. Sivas ili 2017-2018 yılı yetiştirme sezonu iklim verileri.
Denemenin yürütüldüğü 2017-2018 yılına ait aylık ortalama sıcaklık, toplam yağış ve
ortalama nispi nem verileri Şekil 1’de verilmiştir. 2017-2018 yılı yetiştirme döneminde Ekim
ve Temmuz ayları arasında kaydedilen ortalama sıcaklık değerleri -4.10C ile 22.20C arasında
değişim göstermiştir. Yıl boyunca en düşük sıcaklık Aralık ayında -4.10C, en yüksek sıcaklık
22.20C ile Temmuz ayında gerçekleşmiştir (Şekil 1). Yetiştirme döneminde kaydedilen yağış
değerleri incelendiğinde (Şekil 1), aylık toplam yağış, Ekim ve Temmuz ayları arasında 0 mm
ile 90 mm arasında değişiklik göstermiştir. Yetiştirme sezonu boyunca toplam yağış 311.5
mm’dir (Şekil 1). 2017-2018 yılı yetiştirme döneminde Ekim ve Temmuz ayları arasında
kaydedilen ortalama nispi nem değerleri 43.8 ile 77.4 arasında değişim göstermiştir (Şekil 1).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında nem (%), kuru madde (%), ham protein (%), ham yağ
(%), ham lif (%), ADF(%) (Asit Deterjanda Lif), NDF (%), (Nötral Deterjan Lif), ADL (%)
(Asit Deterjan Lignin), KMS (%) (Kuru Madde Sindirilebilirliği) ve KMT (%), (Kuru Madde
Tüketimi) özelliklerine ilişkin veriler çizelge 1 ve çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında nem (%), kuru madde (%), ham protein (%), ham
yağ (%) ve ham lif (%) özelliklerine ilişkin ortalama değerler ve varyasyon
katsayıları.
Çeşitler

Nem (%)

Kuru Madde (%)

Ham Protein (%)

Ham Yağ (%)

Ham Lif (%)

NO-45
NO-114
NO-125
NO-136
NO-141
NO-168
NO-195
NO-211

7.47 f
8.62 c-d
7.90 e-f
7.98 d-f
8.04 d-f
7.88 e-f
7.97 e-f
9.50 a-b

92.78 a
91.59 e-f
90.91 g-h
91.69 d-e
90.69 h
91.24 f-g
90.73 h
92.55 a-b

15.32 a-b
13.61 f
15.00 a-c
14.49 c-e
14.66 b-d
13.75 f
13.90 e-f
15.54 a

1.73 a-d
1.42 c-d
1.94 a
1.91 a-b
1.45 b-d
1.62 a-d
1.73 a-d
1.38 c-d

28.42 d
30.46 b
28.38 d
26.40 f
25.23 g
27.40 e
31.25 a
26.04 f
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NO-235
NO-243
NO-245
Gölyazı
Ulubatlı
Ürünlü
Kirazlı
Whistler
Ortalama
LSD (%)
V.K. %

9.26 a-b
8.09 d-f
9.67 a-b
8.56 c-d
9.07 b-c
9.74 a
8.56 c-d
8.39 d-e
8.53
0.564**
4.03

92.20 b-c
92.21 b-c
92.27 b-c
91.48 e-f
92.36 a-c
92.08 c-d
92.64 a-b
90.53 h
91.74
0.396**
0.26

15.21 a-b
14.19 d-f
15.01 a-c
15.34 a
14.42 c-e
15.28 a-b
15.43 a
14.93 a-c
14.75
0.581**
2.40

1.67 a-d
1.53 a-d
1.47 a-d
1.72 a-d
1.77 a-d
1.85 a-c
1.40 c-d
1.33 d
1.61
0.396*
14.90

2019

30.22 b
29.34 c
28.20 d
28.37 d
30.52 b
28.31 d
26.42 f
27.38 e
28.27
0.493**
1.06

Nem düzeyi, kuru madde oranı, ham protein oranı ve ham lif oranının çeşit ve hatlara
göre 0.01, ham yağ oranının 0.05 düzeyinde istatistiki olarak önemli olduğu saptanmıştır
(Çizelge 1). Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında nem oranı %7.47-9.74 arasında değişmiş olup
ortalama %8.53 olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Çizelge 1 incelendiğinde, nem oranı No-125
genotipinde %7.90, No-141 genotipinde %8.04, No-245 genotipinde 9.67, Ulubatlı çeşidinde
%9.07 ve Whistler çeşidinde %8.39 olarak saptanmıştır. Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında
ortalama kuru madde oranı, ortalama ham protein oranı ve ortalama ham yağ oranı sırasıyla
%91.74 , %14.75 ve %1.61 olarak gözlenmiştir (Çizelge 1). Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında
kuru madde oranının %90.53-92.78 arasında, ham protein oranının %13.61-15.54 arasında ve
ham yağ oranının %1.33-1.94 arasında değiştiği gözlenmiştir. Kuru madde oranı No-211
genotipinde %92.55, No-245 genotipinde %92.27 ve Kirazlı çeşidinde %92.64 olarak
saptanmıştır (Çizelge 1). Uçar, (1992), ikinci ürün olarak yetiştirilen yem bezelyesinin kuru
madde oranını %18.8 olarak saptamıştır. Okuyucu ve ark. (1994), yem bezelyesi ile yaptığı
çalışmada kuru madde oranının % 16.1-21.0 arasında değiştiğini bildirmiştir. Benzer
çalışmalardaki verilerin bulgularımızdan daha düşük olduğu görülmektedir. Ham protein oranı
No-136 genotipinde %14.49, No-195 genotipinde %13.90 ve Ürünlü çeşidinde %15.28 olarak
belirlenmiştir (Çizelge 1). Açıkgöz (2001), yaptığı çalışmada yem bezelyesinde %26.5 oranında
ham protein ve %1.7 oranında ham yağ olduğunu rapor etmiştir. Açıkgöz ve Çelik (1986), yem
bezelyesi ile yaptığı çalışmada ham protein oranını ortalama %16.9 olarak, Tan ve ark. (2011)
yem bezelyesinin ham protein oranını ortalama %16.72 olarak belirlemişlerdir. Okuyucu ve
ark. (1994), yem bezelyesi ile yaptığı çalışmada ham protein oranının % 20.3-23.6 arasında
değiştiğini, , Uzun ve ark. (2012) yem bezelyesi ile yaptıkları biçim dönemi ile ilgili çalışmada
ham protein oranının %9.7-19.9 arasında değiştiğini saptamışlardır. Yem bezelyesi ile yapılan
diğer çalışmalardaki ham protein değerleri bulgularımızla benzerlik göstermektedir. Çizelge 1
incelendiğinde yem bezelyesi çeşit ve hatlarında ham lif oranı %25.23-31.25 arasında değişmiş
olup ortalama %28.27 olarak saptanmıştır. Ham lif oranı No-211 genotipinde %26.04, No-243
genotipinde 29.34 ve Gölyazı çeşidinde %28.37 olarak gözlenmiştir (Çizelge 1).
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Çizelge 2. Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında ADF (%), NDF (%), ADL (%), KMS (%) ve KMT
(%) özelliklerine ilişkin ortalama değerler ve varyasyon katsayıları.
Çeşitler
NO-45
NO-114
NO-125
NO-136
NO-141
NO-168
NO-195
NO-211
NO-235
NO-243
NO-245
Gölyazı
Ulubatlı
Ürünlü
Kirazlı
Whistler
Ortalama
LSD (%)
V.K. %

ADF (%)

NDF (%)

ADL (%)

KMS (%)

KMT (%)

35.39 d-e
32.59 g
33.60 f
30.30 ı
33.94 f
32.25 g
32.35 g
35.83 d
37.68 b
36.78 c
36.64 c
38.46 a
31.54 h
33.76 f
34.96 e
35.21 e
34.45
0.501**
0.88

53.58 f
51.57 g
56.33 c
55.30 d
54.38 e
53.51 f
57.67 b
49.79 h
59.17 a
57.50 b
56.44 c
54.33 e
56.39 c
55.39 d
53.23 f
54.49 e
54.94
0.437**
0.49

6.61 b-c
5.94 d
6.48 c
6.78 b-c
5.78 d
6.64 b-c
6.98 b-c
7.59 a
7.71 a
7.55 a
7.04 b
7.71 a
6.64 b-c
7.62 a
7.56 a
7.53 a
7.01
0.467**
4.06

62.20 e
62.43 e
64.42 c
59.38 h
65.25 a
63.57 d
63.54 d
64.09 c
61.59 f
60.44 g
61.31 f
64.61 b-c
63.31 d
64.98 a-b
65.28 a
63.47 d
63.11
0.490**
0.47

1.60 f-g
2.60 b-c
2.20 d-e
2.40 c-e
2.07 e
1.67 f
2.30 c-e
1.30 g
2.40 c-e
2.87 b
2.57 b-c
2.60 b-c
3.30 a
2.53 b-d
2.37 c-e
2.37 c-e
2.32
0.307**
8.04

ADF, NDF, ADL, KMS ve KMT oranının çeşit ve hatlara göre 0.01 düzeyinde istatistiki
olarak önemli olduğu saptanmıştır (Çizelge 2). Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında ADF oranı
%30.30-38.46 arasında değişmiş olup ortalama %34.45 olarak belirlenmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2 incelendiğinde ADF oranı No-125 genotipinde %33.60, No-141 genotipinde %33.94,
No-245 genotipinde 36.64, Ulubatlı çeşidinde %31.54 ve Whistler çeşidinde %35.21 olarak
saptanmıştır. Yem bezelyesi çeşit ve hatlarında ortalama NDF oranı, ortalama ADL oranı ve
ortalama KMS oranı sırasıyla %54.94 , %7.01 ve %63.11 olarak gözlenmiştir (Çizelge 2).
Çizelge 2’ye bakıldığında yem bezelyesi çeşit ve hatlarında NDF oranı en düşük %49.79 ile no211 genotipinde görülürken en yüksek %59.17 ile no-235 çeşidinde görülmüştür. Yem
bezelyesi çeşit ve hatlarında ADL oranı en düşük %5.78 ile No-141 çeşidinde görülürken en
yüksek %7.71 ile Gölyazı çeşidinde görülmüştür (Çizelge 2). Çizelge 2’ye bakıldığında ADL
oranı No-45 genotipinde %6.61, No-168 genotipinde %6.64 ve Kirazlı çeşidinde %7.56 olarak
saptanmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda yem bezelyesinin ADF ve NDF değerlerini Arslan ve
ark. (2008) sırasıyla %29.45, %37.98 olarak; Fayetörbay ve ark., (2011) %25.93, %36.87
olarak; Arslan ve ark. (2012) %29.10, %36.11 olarak; Ateş (2012), %30.8, %41.7 olarak; Tan
ve ark. (2011), %23.85, %37.02 olarak gözlemlemişlerdir. Çalışmamızdan elde edilen ADF ve
NDF değerlerinin benzer çalışmalardaki verilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Yem
bezelyesi çeşit ve hatlarında KMS oranı %59.38-65.28 arasında değişmiş olup, no-168
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genotipinde %63.57 ve Whistler çeşidinde %63.47 olarak saptanmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2
incelendiğinde yem bezelyesi çeşit ve hatlarında KMT oranı %1.30-3.30 arasında değişmiş olup
ortalama %2.32 olarak saptanmıştır. KMT oranı No-235 genotipinde %2.40, No-243
genotipinde 2.87 ve Gölyazı çeşidinde %2.60 olarak gözlenmiştir (Çizelge 2).
SONUÇ
Elde edilen bulgulara göre, yem bezelyesi çeşit ve hatlarının Sivas ekolojik koşullarında
kalite kriterleri bakımından önemli farklılıklara sahip olduğu belirlenmiştir. İncelenen tüm
özellikler dikkate alındığında; Ürünlü, Kirazlı çeşitleri ve NO-45, NO-211 ve NO-235
hatlarının ön plana çıktıkları, bu nedenle bu çeşitlerin kışlık olarak yüksek kaliteli ot elde etmek
için yetiştirilebileceği, ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılabileceği ve yem
bezelyesi hatlarının tescil ettirilebilmeleri bakımından değerlendirilebilecekleri saptanmıştır.
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UZAKTAN ALGILAMA VE VERİM TAHMİN YÖNTEMLERİNİN
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ÖZET
Ülkeler, önceden tanımlama yöntemleri ile ilk olarak, gıda krizlerinin toplum üzerindeki
etkilerini azaltabilmekte ve krizden kurtulmak için nelerin gerekli olduğunu önceden tespit
edebilmektedirler. İkinci olarak ta, yurtiçi gıda üretimi ve yıllık tahıl ithalatı ihtiyacını tespit
edebilmektedirler. Bu da ticari olan veya olmayan gıda ithalatının etkin planlamasında önemli
olmaktadır.
Uzaktan algılama tekniklerinin tarım alanlarındaki kullanılabilirlikleri, yeni geliştirilen,
yüksek yersel, radyometrik ve spektral çözünürlüğe sahip yer gözlem uyduları ile artmaktadır.
Uyduların çok yüksek çözünürlüklü görüntüleri sayesinde, ürün deseninin tanımlanması,
izlenmesi ve hassas yıllık ürün tayinlerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Uyduların
görüntüleme teknolojilerinin gelişmesi, belirlenen ürün çeşit sayısını artırmıştır. Buda, toprak,
jeolojik yapı vb. öğelerle ilgili daha detaylı, güncel ve doğruluk oranı yüksek verilerin
üretilebilmesini sağlamıştır. Böylece, ulusal ve küresel anlamda daha etkili tarım politikaları,
güncel ve doğruluğu yüksek veriler ile üretilebilmesi mümkün olmaktadır.
Uydu verileri kullanılarak yapılan çalışmalar, çoğunlukla geniş alanlara yayılan ve
geleneksel yöntemler ile veri toplanması güç olan tarımsal alanlardaki ürün deseni ekili
alanların belirlenmesi, izlenmesi ve sınıflandırılması üzerine yoğunluk göstermektedir.
Bununla birlikte, uydu görüntüleri ile elde edilen NDVI (vejetasyon indeksi) verileri ile
vejetasyon gelişimleri izlenebilmektedir. Güncel NDVI verileri geçmiş yıllarla karşılaştırılarak,
vejetasyonun gelişiminin geçmiş yıllara göre iyi veya kötü olduğu hakkında değerlendirme
yapılabilmektedir. Gelişmiş kayıt teknolojileri ile elde edilen görüntülerin uygulamaya
aktarılabilmesi için, görüntülemede kullanılan enerji dalga boyu aralıkları ile yeryüzü
objelerinin yansıtma-absorblama arasındaki ilişkilerin inceleneceği araştırmaların yapılması
gerekmektedir.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

76

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Ülkemizde stratejik öneme sahip ve ekonomik değeri yüksek bazı tarım ürünlerinin
yıllık miktarlarının hasat öncesinde belirlenebilmesi, öncelikle iç piyasa fiyatlarının
oluşturulması bununla birlikte yurtdışından temin edilebilmesi ya da ihraç politikalarının
oluşumunda oldukça önemlidir. Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde artış
göstermektedir. Bununla beraber, kullanıcıya sunulan ve kaydedilmesine yeni başlanan
enerjilerin yansıma ve verim ilişkileri üzerinde çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, Verim, Tahmin, Yöntemler
ABSTRACT
Firstly, countries can reduce the effects of food crises on society and determine what is
necessary to overcome the crisis. Secondly, they can determine the need for domestic food
production and annual grain imports. This is important in the efficient planning of commercial
and non-commercial food imports.
The usability of remote sensing techniques in agricultural fields is increasing with newly
developed, terrestrial, radiometric and spectral resolution ground observation satellites. Thanks
to the very high resolution images of the satellites, it is possible to identify and monitor the
product pattern and to determine the precise annual product determination. The development
of imaging technologies of satellites has increased the number of product varieties determined.
Buddha, soil, geological structure and so on. more detailed, up-to-date and highly accurate data
can be produced. Thus, it is possible to produce more effective agricultural policies both
nationally and globally with current and highly accurate data.
Studies using satellite data have concentrated on the identification, monitoring and
classification of crop pattern cultivated areas in agricultural areas, which are often spread over
large areas and difficult to collect data by conventional methods.
However, vegetation development can be monitored by NDVI (vegetation index) data
obtained by satellite images. Current NDVI data can be compared with previous years to assess
whether the development of vegetation is good or bad compared to previous years. In order to
transfer the images obtained with advanced recording technologies to the application, it is
necessary to investigate the relationship between the energy wavelength ranges used in imaging
and the reflectance-absorbance of the earth objects.
In our country, it is very important to determine the annual amounts of some agricultural
products which have strategic importance and high economic value before harvest, firstly to
establish domestic market prices, but also to obtain them from abroad or in the formation of
export policies. Studies in this field in our country are increasing rapidly. However, there is a
need for studies on the reflection and yield relationships of the energies that are presented to
the user and that are just beginning to be recorded.
Key Words: Remote sensing, Yield, Estimation, Methods
1. Giriş
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Tarım atmosfer koşullarına bağlı olmakla beraber, tarımsal üretimin elde edilmesinde, toprak,
tohum, insan ve iklim faktörleri etkilidir. İklim dışında yer alan tüm faktörler kontrol edilebilir
ve düzeltilebilir. İklim faktörü kontrol edilemediğinden tarımsal üretimi direk ve önemli
derecede etkilemektedir. Meteorolojik faktörlerin zamansal ve mekansal olarak gösterdiği ciddi
değişiklikler, tarımsal üretimde ciddi dalgalanmalara neden olmaktadır. Kuraklık, sel, don, dolu
ve fırtına gibi doğal afetler neticesinde büyük oranda ürün kayıpları meydana gelmektedir. Bu
nedenle herhangi bir bölgede tarımsal faaliyet yapılmasına karar verilirken önce o bölgenin
iklim yapısı hakkında gerekli bilgilerin edinilmesi bir zorunluluktur.
Erken uyarı sistemlerinde tahminler oldukça önemlidir (FAO 2001). Tahminler, gıda
güvenliğinin açısında da oldukça önemlidir ve karar vericilere uyarılara karşı önlem alabilmek
için yeterli zamanı vermelidirler (Archer ve ark. 2003)
Ürün tahmini, ürün verimlerini ve üretim miktarlarını hasat gerçekleşmeden genellikle birkaç
ay önceden haber verme sanatıdır. Ürün tahmini için parametrik (model) ve non-parametrik
(tanımlamalı metotlar) yöntemler kullanılmaktadır.
Ülkelerde acısından bakıldığında, ilk olarak gıda krizlerinin, hassas toplum gurupları üzerine
etkilerinin ve krizden kurtarma için neler gerektiğinin önceden tanımlanması ve ikinci olarakta,
yurtiçi gıda üretimi ve yıllık tahıl ithalatı ihtiyacının tespiti oldukça önemlidir. Bu nedenle,
uygun zamanlı ürün tahminlerine ihtiyaç vardır. Kullanılabilir verinin tamamlanması için
hassas grupların tanımlanması, hızlı ve nitelikli metotların kullanılması, zamanında ve uygun
müdahalelerin planlanması gereklidir.
2.Verim Tahmin Metotlarının Tarihçesi
Bitki örtüsü ve çevresi arasında var olan çok sayıdaki ilişkiyi tek bir biçim veya tarzda
göstermek için verim tahmini modellemeleri kullanılır (Rudorf ve Batista 1991). Günümüzde
kullanılan çeşitli klasik büyüme modelleri ile kültürel ve meteorolojik faktörlerin bitki
üzerindeki etkilerini mükemmel bir şekilde taklit etmeleri ve yansıtmaları da mümkün
olmamaktadır. Diğer taraf dan, bu büyüme modellemeleri ile potansiyel verimi tahmin etmek
için, özellikle geniş alanlarda yayılım gösteren bitki örtüsünü tam vaktinde ve iyi bir şekilde
gözlemek te zor olmaktadır (Colwell ve ark. 1976). Bununla birlikte, yakın zamanda yapılan
çalışmalarla, Landsat uydusu gibi sayısal (dijital) formattaki pek çok uydu verisinin verim
tahmini çalışmaları için daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Son zamanlarda geliştirilen,
geniş alanları sistematik olarak analiz etme olanağı sağlayan uydu verileri ile üzerinde kayıtlı
olan bitki örtüsünün spektral yansıması ile agronomik çeşitlilik arasındaki yüksek korelâsyonlar
tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte, yer ölçümlü radyometrik veriler kullanılarak pek çok
verim tahmini modellemesi geliştirilmiş olmasına rağmen, yer gözlem uydularından elde edilen
uzaktan algılama verilerinin de ürün tahmini çalışmalarında kullanılma olanağının var olduğu
söylenmektedir (Rudorf ve Batista 1991). Çeşitli araştırmacılar tarafından elde edilen bulgular,
uydu verilerinden elde edilen spektral verilerin, bitkisel üretim üzerine etkili olan çeşitli
agrometeorolojik veriler ile birlikte kullanılması halinde, daha iyi verim tahmini modellerinin
yapılabileceğini göstermektedir (Rudorff ve Batista1991).
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Günümüzde, bitkisel verimi belirlemek için çeşitli meteorolojik değişkenlerin analizine
dayanan kimi modeller yaygın bir şekilde kullanılmakla birlikte Doorenbos ve Kassam (1979),
Richardson ve ark. (1982), Rudorff ve Batista (1991) gibi daha pek çok araştırmacı, bitki
indeksine dönüştürülen Landsat uydusu verilerinin, bitki verimi üzerine çeşitli faktörlerin
kollektif etkisini ifade etmek için etkin bir şekilde kullanılabileceğini ifade etmektedirler.
Bununla birlikte, özellikle verimle ilişkili çeşitli agronomik parametreler ile bitki yansıma
faktörleri arasında önemli ilişkilerin bulunması nedeniyle, verim modellerinde uydu verilerine
dayalı spektral verilerin kullanılma olanaklarını önemli ölçüde artırmaktadır.
Birçok araştırmacı, agrometeorolojik verilerle birlikte Landsat uydu verilerinin kullanıldığı
çalışmaların, bu verilerin bağımsız olarak kullanıldığı çalışmalardan daha iyi sonuçlar verdiğini
belirtmişlerdir (Colwell ve ark. 1976; Rudorff ve Batista 1991). Bu nedenle, günümüzde uydu
verileri ile bitki sınıflarının ve örtü yoğunluklarının tespit edilmesi, verim tahminine yönelik ve
içerisinde agrometeorolojik unsurların da yer aldığı bitki indekslerinin hesap edilmesi ve tüm
bu verilerin değerlendirilmeye alındığı bir model geliştirilmelidir.
3. Verim Tahminlerinde Kullanılan Yöntemler
Uzaktan algılama tekniğinin tarım alanlarındaki kullanılabilirliği, yeni nesil yüksek yersel,
radyometrik ve spektral çözünürlüğe sahip yer gözlem uyduları ile artmaktadır. Çok yüksek
çözünürlüklü uydu görüntüleri, ürün deseni tanımlanması, izlenmesi, hassas rekolte tayin
edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Uydulardaki görüntüleme teknolojisinin gelişmesi ile
birlikte belirlenebilen ürün çeşidi sayısı da artmaktadır. Bu sayede, sadece ürün bazında değil
toprak, jeolojik yapı vb. ögelerle ilgili daha detaylı, güncel ve doğruluk oranı yüksek veri de
elde edilebilmektedir. Güncel ve doğruluğu yüksek veriler ile ulusal ve küresel anlamda daha
etkili tarım politikalarının üretilebilmesi mümkün olmaktadır. Uydu verileri kullanılarak
yapılan çalışmalar, çoğunlukla geniş alanlara yayılan ve geleneksel yöntemler ile veri
toplanması güç olan tarımsal alanlardaki ürün deseni ekili alanların belirlenmesi, izlenmesi ve
sınıflandırılması üzerine yoğunluk göstermektedir (Murthy et al., 2003; De Wit and Clevers,
2004; Conrad et al., 2010; Conrad et al., 2011; Gumma et al., 2011; Förster et al., 2012; Esch
et al., 2014; Zheng et al., 2015). Gelişmiş kayıt teknolojileri ile elde edilen görüntülerin
uygulamaya aktarılabilmesi için, görüntülemede kullanılan enerji dalga boyu aralıkları ile
yeryüzü objelerinin yansıtma-absorblama arasındaki ilişkilerin inceleneceği araştırmaların
yapılması gerekmektedir. Yaprak alanı indeksi, bitkinin azot içeriği ve vejatatif gelişime bağlı
toprağı örtme oranları gibi bitki biyofizik özellikler ile tarım ürünlerinin verim düzeyi arasında
güçlü bir bağlantı vardır (Bulcock and Jewitt, 2010; Fang et al., 2011, Herrmann et al.,2011;
Peng and Gitelson. 2011; Bobée et al., 2012; Guindin-Garcia et al., 2012). Bitkiler genellikle,
mavi ve kırmızı dalga boyundaki enerjinin büyük bir bölümünü absorbe ederken yeşil ve YKÖ
banttaki enerjinin çoğunu yansıtırlar. Bilinen bu bandın yanında, kaydedilmesine ve
kullanılmasına yeni başlanan kırmızı kenar (Red-edge) dalgaboyundaki enerji, bitkinin
fizyolojik yapısı hakkında değerli bilgiler vermektedir (Daughtry et al., 2000). Bitkilerin
klorofil ve azot içerikleri, yeşil alan indeksleri ve bitki dokusu kırmızı kenar dalga boyu
aralığındaki yansıma değerleri ile belirlenebilmektedir (Herrmann et al.,2010; Peng et al., 2011;
Vina et al., 2011; Mitchell et al., 2012). Kanke et al. (2012), kırmızı kenar ve NDVI indekslerini
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karşılaştırarak, buğdaydaki azot (N) içeriği farklılıklarını tespit etmişlerdir. Bununla birlikte,
bitki büyüme evrelerinin ileri fenolojik dönemlerinde yaprak azot içeriği ile NDVI değerleri
arasındaki ilişki azalırken, KK bandının hassasiyetinin devam ettiği belirlenmiştir. (Li et al.,
2014; Kross et al., 2015).
Ülkelerin iç piyasa fiyatlarının oluşturulması ve yurt dışı temin ya da ihraç politikalarının
belirlenmesinde, ekonomik değeri yüksek ve tarım ürünleri içerisinde stratejik öneme sahip
bazı tarım ürünleri rekoltelerinin hasat öncesi belirlenmesi oldukça önemlidir. Ülkemizde bu
alanda yapılan çalışmalar hızlı bir artış göstermektir ve bununla birlikte, verim ilişkileri üzerine
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
4. Verim Tahmin Yöntemlerinin Kullanım Alanları
Uzaktan algılama teknolojilerinin kullanıldığı en önemli uygulama alanlarından birisi uydu
görüntüleri yardımıyla arazi örtüsü ve/veya arazi kullanımının belirlenerek tematik haritalarının
üretilmesidir. Arazi örtüsü ve/veya kullanımının belirlenmesi gerek planlama gerekse doğal
çevrenin korunması açısından son derece önemlidir. Sayısal yüzey modelleri kullanılarak eğim,
bakı, görünürlük, havza alanı, akarsu drenajları ve eğim uzunluğu gibi arazilere ait temel
özellikler kolaylıkla elde edilebilmektedir. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi
teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, hava fotoğrafları, lazer tarayıcılar, Sentetik
Açıklıklı Radar (SAR), Interferometrik Sentetik Açıklıklı Radar (InSAR) görüntüleri ve stereo
uydu görüntüleri son yıllarda, sayısal yükseklik ve sayısal arazi modellerinin üretilmesinde
yoğun bir biçimde kullanılmaktadır (Gao, 2007; Tarekegn et al., 2010; Yu at al., 2011). Uzaktan
algılanmış görüntüler kullanılarak; su kaynakları yönetimi, su kalitesinin belirlenmesi, deniz
göl ve akarsudaki kirliliğin incelenmesi, buzulların erimesi ve buzul hareketlerinin gözlenmesi,
kıyı çizgisindeki değişimlerin izlenmesi, organik ve inorganik atıklar ile sanayi bölgesi
atıklarının çevresel etkilerinin izlenmesi ve önlemlerin alınması gibi birçok hidrolojik
çalışmalar yapılmaktadır (El-Asmar and Hereher, 2011; Palmer et al., 2010; Matsushita and
Fukushima, 2009; Wang and Allen, 2008).
Uzaktan algılama teknolojileri aynı zamanda, heyelan, sel, tusunami, deprem, volkanik
aktiviteleri gibi önemli yer üstü ve yer altı kaynaklı büyük tahribatlara ve can kayıplarına yol
açan doğal afetlerin tespit, plan ve analizleri gibi risk analizlerinde de kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, gelişen uydu teknolojileri ile birlikte gelen yüksek çözünürlüklü pankromatik
görüntüler ile birlikte bir çok analize imkân tanıyan çok bantlı görüntüler sayesinde risk
analizlerini yapılması ve analizlere uygun yüksek doğrulukla haritaların üretilmesi mümkün
olmaktadır (Wang et al., 2011; Sterzai et al., 2010; Roering et al., 2009). Uzaktan algılama ve
cografi bilgi sistemlerinin kullanım alanları tablo 1'de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Temel alanlarda konuma dayalı problemlerin çözümünde UA ve CBS'nin rolü.
Problem Alanı
Haritacılık

Hidroloji

Tarım

Jeoloji-Maden

Ormancılık

Çevre

Şehircilik Faaliyetleri

www.karadenizkongresi.org

Uzaktan Algılama
Sayısal arazi modellerinin
üretilmesi, Yeryüzü
deformasyonlarının izlenmesi,
Topoğrafik harita üretimi.
Su kalitesi analizleri, Su kirliliği
izleme, Sel haritalaması ve
izleme, Kar dağılımını ve
miktarını belirleme, Buz erimesi
ve buz hareketi gözlem, Gemi
atıklarını izleme
Arazi kullanımının belirlenmesi,
Bitki tipini ayırma, Ürün
çeşitliliğinin belirlenmesi, Bitki
canlılığının izlenmesi, Bitki
gelişimini izleme, Rekolte
tahmini, Toprak nemi ve türünü
belirleme
Jeolojik yapı araştırmaları, Fay,
çizgisellik ve kırıkların
tanımlanması, Jeotermal
araştırmalar, Deprem
araştırmaları, Volkanik araştırma
çalışmaları ve izleme, Maden ve
yeryüzü kaynaklarının aranması,
Petrol aramaları, Kayaç tiplerinin
tespiti, Petrol sızıntılarının tespiti
Orman türlerinin haritalanması;
Ağaç hastalıklarının izlenmesi;
Ormansızlaşma ve çölleşme
izleme; Kereste üretimi tahmini
ve planlaması; Orman
yangınlarının izlenmesi.
Ekolojik gelişmelerin sürekli ve
geniş, ölçekte izlenmesi, Arazi
örtüsü veya kullanımının
haritalanması, Akarsu, deniz ve
göl su kirliliklerinin belirlenmesi,
Kıyı alanlarındaki değişimlerin
izlenmesi, Sanayi alanları ve
çevresindeki değişimlerin
izlenmesi, Orman alanlarındaki
değişimin izlenmesi
Arazi örtüsü ve kullanımının
belirlenmesi, Şehirleşmedeki
gelişimin izlenmesi, Zaman
içinde meydana gelen
değişimlerin belirlenmesi,
Altyapı çalışmaları, Kaçak
yapılaşmanın tespiti, Planlama
çalışmaları, Sayısal yükseklik
modeli üretimi
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Coğrafi Bilgi Sistemleri
Eğim ve Bakı haritalarının
üretilmesi, 3B şehir haritalarının
üretilmesi, Topoğrafik harita
üretimi
Su kaynakları yönetimi,
Hidrolojik analizler, Kirliliğin
etkilerinin belirlenmesi, Taşkın
ve sel riski analizleri, Kar ve buz
kütleleri için hacim hesabı
Sürdürülebilir arazi yönetimi,
Tarla planlama, Hassas tarım
çalışmaları, Rekolte tahmini,
Sulama ve drenaj ağlarının
değerlendirilmesi, Haşere ve
hastalık yönetimi
Sayısal jeoloji haritası üretimi,
Eğim haritalarının üretilmesi,
Bakı haritalarının üretilmesi,
Havza alanlarının belirlenmesi,
Deprem senaryoları ve risk
analizi, Volkanik senaryolar ve
risk analizi, Doğal kaynak
yönetimi ve planlaması, Yer altı
su seviyesi haritasının üretilmesi,
Maden çıkarma ve petrol arama
planlaması
Orman kaynaklarının yönetimi ve
planlanması, Habitat korunması,
izlenmesi, Orman kesiminin
planlanması, Orman yollarının
planlanması, Orman yangını için
riskli alanlarının belirlenmesi
Çevresel bilgi sistemi
oluşturulması, Su kaynakları
yönetimi ve planlanması, Kıyı
değişimlerinin ve riskli bölgelerin
analizi, Gürültü kirliliği
haritalarının oluşturulması, Katı
atık yönetimi ve planlanması,
Orman envanter haritalarının
yapımı
Belediyecilik faaliyetleri, Alt yapı
sistemlerinin planlanması, Şehir
içi ulaşım, yol ağlarının analizi ve
planlanması, Kentsel gelişim
alanlarının planlanması, Kaçak
yapıların tespiti, 3 boyutlu şehir
modellerinin üretilmesi,
Taşınmaz değer haritalarının
üretilmesi
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5. Türkiye de Yapılan Verim Tahmini Yöntem Çalışmaları
Bitkisel üretimin ve üretim ortamlarının her yönüyle kontrol altına alınması, dünya gıda
güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir. Global ölçekte incelendiğinde, ülkemiz,
geniş üretim ortamları ve üretim şekilleri ile hem ulusal ve hem de uluslar arası düzeyde
stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olup henüz bitki-iklim modeli
uygulama ve geliştirme çalışmalarında başlangıç aşamasındadır. Türkiye’de bu konuda yapılan
çalışmaların sayısı son derece sınırlıdır. Şaylan ve ark. (1994) yaptıkları bir çalışmada, tarımsal
kuraklık analizlerinde, uzaktan algılama modellerinin kullanılma olanaklarını araştırmışlardır.
Benzer olarak, Şaylan ve ark. (1995) yaptığı bir diğer çalışmada da küresel ısınmanın etkileri
bitki-iklim modelleri ile tespit etmiştir. Eitzinger ve Şaylan (1995) tarafından yapılan
çalışmada, modellerde kullanılacak olan verilerin ölçüm noktalarının sonuçlara etkileri
araştırılmıştır. Sezen (1993) ile Sezen ve ark. (1998) Çukurova koşullarında, su-verim
ilişkilerini CERES-Wheat modelini kullanarak test etmişlerdir. Köksal (1995) aynı şartlarda
mısır bitkisinin gelişimine yağış eksikliğinin etkilerini CERES-Maize modeli ile belirlemiştir.
Durak ve Şaylan (1997, 1998) tarafından, mısır bitkisinin verim tahminleri, özellikle iklim
değişimi sonucu meydana gelebilecek farklı sıcaklık tahmini değişimleri için CRPSM ile
CERES-Maize modelleri kullanılarak yapılmıştır. Şaylan ve Özen (1997) tarafından yapılan bir
çalışma ile özellikle çevresel değişimin zirai meteorolojik etkilerinin modellerle nasıl
belirleneceği ortaya konmuştur. Şaylan ve ark. (1998), Dünya’da ve Türkiye’de bitki-iklim
modelleri ve bu alanda ülkemizde yapılabilecekleri vurgulamıştır. Durak ve Şaylan (1998),
Avusturya’da ölçülen verileri kullanarak, iklim değişiminin zirai meteorolojik etkilerinin
modellerle nasıl belirlenebileceğini açıklamışlardır. Şaylan ve ark. (1998) yaptıkları çalışmada,
Avusturya’da mısır bitkisindeki gelişime iklimin değişiminin etkilerini CRPSM modeli tespit
etmiştir.
Özel ve Yıldırım (1992), “Türkiye Buğday Üretimini Tespit” projesi kapsamında uydu
görüntüleri kullanılarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki tahıl ekim
alanlarını %15 hata payı ile belirlemişlerdir.
6. SONUÇ
Son zamanlarda tarımsal ürünlerle ilgili alan ve verim tahminlerinde eski klasik yöntemlerin
yerini alabilecek yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmektedir. Bu yenilikler arasında uzaktan
algılama bilim ve teknolojisinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Böylece gerçekçi verilere dayalı
doğru verim tahmini yapma imkânı olacaktır. Uydu verileri ile çok geniş alanlarda bitki çeşitleri
ve bitkilerin çeşitli koşulları hakkında hızlı ve doğruluk oranı son derece yüksek bilgilerin elde
edilmesi ve verim tahminleri birçok avantajlar sağlamaktadır. Bununla birlikte, verim
tahminlerinde, bitkisel üretim üzerine etkili olan çeşitli meteorolojik faktörlerin yanı sıra
üreticiler tarafından uygulanmakta olan kültürel faktörlerin ve yetiştirme ortamları olan toprak
ve arazi karakteristiklerinin de dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak,
ülkemizde de alan belirleme ve verim tahmini çalışmalarını yeni bilimsel ve teknik temellere
dayandırılmasının ve hızlı, ucuz ve doğru istatistiki bilgilere ulaşabilmek ve nihayet bu konuda
çağdaş planlama tekniklerini gelişmiş ülkeler düzeyinde uygulayabilmek için, agrometeorolojik
elemanların ve uzaktan algılama tekniklerinin birlikte kullanıldığı ve farklı ekolojik bölgelere
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hitap edebilecek yeni model ve metotların geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğu ortaya
çıkmıştır.
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ÖZET
İklim değişikliği, günümüzde ve gelecekte küresel ekosistemin dengesinin bozulmasına neden
olacak ve hayatın her alanında insan yaşantısını olumsuz yönde etkileyecektir, bu nedenle
küresel iklim değişikliği, günümüzde çevre sorunları içinde en önemli olan konulardan birisidir.
İklim değişikliği ile birlikte; artan yüksek sıcaklık, artan CO2, yağış miktarındaki değişimler,
zararlı canlı ve otların çoğalmasına ve organik karbon havuzlarının risklere karşı dayanıksız
olmasına neden olacaktır. Bu durum, üretim zincirinde gıda güvenliğinin ve gıda üretim
sistemlerinin tehlikeye girmesine sebep olacaktır.
İklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı sonuçlar dünyanın birçok yerinde farklılık göstermekle
birlikte, Türkiye'de de, iklim değişikliği ile birlikte, yağışların azalacağı, sıcaklıkların artacağı,
sel, kuraklık gibi olayların sıklığının ve şiddetinin artacağı tahmin edilmektedir. Bu
nedenlerden dolayı, Türkiye’de mevcut su, gıda, tarım ve hayvancılık sistemlerinin tümüyle
yeni iklim koşullarına uyarlanması gerekecektir. Bu stres koşullarına dayanıklı yeni bitki tür ve
çeşitlerinin üretilmesi gerekecektir. Bu nedenle, Türkiye florasında yabani olarak bulunan, stres
koşullarına dayanıklı yeni bitki tür ve çeşitleri üzerinde ıslah çalışmaları yapılmalı ve bu bitkiler
üretime kazandırılmalıdır.
Hayvansal üretimde, yem bitkileri ekonomik değeri çok yüksektir. Bu nedenle, iklim
değişikliğinin yem bitkilerinin verimini olumsuz etkilemesi, hayvancılık sektörünü de olumsuz
yönde etkileyebilecektir.
Türkiye’de kaba yem üretiminin artırılması için yetiştiriciliği yapılan tür ve çeşitlerin artırılması
da zorunludur. Özellikle iklim değişikliği ile birlikte artacağı öngörülen kuraklık, çoraklık ve
tuzluluk problemlerine çözüm olabilecek, stres şartlarında iyi verim verebilen, farklı
ekolojilerde yetişebilen alternatif yem bitkisi türlerinin üretilmesine ihtiyaç vardır.
www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

87

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Türkiye ekolojisinde yabancı ot olarak bulunan, kültür çeşitleri diğer ülkelerde yem bitkisi
olarak kullanılan ve tüm dünyaya satılan, stres koşullarına dayanıklı bitki türleri üzerinde
durulmalı ve bu bitki türlerinde ıslah çalışmaları yapılmalı ve bu bitki türlerinin yaygınlaşması
sağlanmalıdır. Bunun sonucunda; sürdürülebilir hayvancılık için gerekli olan kaba yem
üretiminin artması sağlanacak, ayrıca küresel iklim değişikliği ile birlikte kullanılamayacağı
öngörülen alanlarda üretime kazandırılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Töleranslı, Yem bitkileri
ABSTRACT
Climate change will cause the disruption of the world ecosystem in today's and world's world
and considering the nature of the human being, it will be impressive, it will be impressive.
With climate change; Increased high temperature, increased CO2, increasing amounts of
changes will cause harmful organisms and proliferation of weeds and unprotected cause of risks
of organic carbon pools. This is the danger of food security and food production in the
production chain.
The emergence of climate change, the diversity of diversity in the world together, and today,
with climate change, averages will decrease, temperatures will increase, flood, drought is
expected to increase the frequency and severity of events. Before these reasons, the available
water in Turkey, food, agriculture and livestock needs stimulation to the whole new climatic
conditions. New plant species and varieties resistant to these stress conditions need to be
produced. This plant has a wild turkey in the flora, reclamation work on the new plant species
and varieties resistant to stress conditions, these plants should be done and brings into
production.
In animal production, the economic value of forage crops is very high. For this reason, climate
change negatively affects the yield of forage crops and may also adversely affect the livestock
sector.
Increasing the number of species and varieties to be grown to increase the forage production in
Turkey is compulsory. There is a need to produce alternative forage plant species that can
provide solutions to drought, wasteland and salinity problems that can increase with climate
change, and which can yield good yield under stress conditions and can grow in different
ecologies.
Turkey is located in weed ecology, used as a forage crop cultivars in other countries and sold
all over the world, should be focused on plant species tolerant to stress conditions and
rehabilitation work in these plants should be made and ensure the dissemination of this plant
species. As a result; The production of roughage required for sustainable livestock production
will be increased and also it will be brought into production in the areas that cannot be used
with global climate change.
Key Words: Climate change, Tolerant, Forage crops
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GİRİŞ
İklim değişikliği; “Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli ve önemli yerel
etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler” şeklinde tanımlanır (Türkeş, 1997).
İklim değişiklikleri, buzul ve buzularası çağlar arasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde ortalama
sıcaklıklarda oluşan büyük değişiklikler şeklinde ortaya çıkmakta ve aynı zamanda yağış
değişimlerini de içermektedir. Yerküre’in 4.5 milyar yıllık çok uzun jeolojik tarihi boyunca
iklim sisteminde milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve
süreçlerle birçok değişiklik olmuştur.
Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, buzul hareketlerine ve deniz seviyesindeki
değişimlere neden olmuş ve dünya coğrafyasını değiştirmiştir. Aynı zaman da ekolojik
sistemlerde de kalıcı değişikliklere sebep olmuştur (Türkeş, 2000).
İklim değişikliği, günümüzde ve gelecekte küresel ekosistemin dengesini bozması ve hayatın
her alanında insan yaşantısını olumsuz yönde etkilemesinden dolayı, günümüz çevre sorunları
içinde en önemli olan konudur. İklim değişikliği sadece ekolojik bir sorun değildir. İklim
değişikliği, ekonomik ve sosyal alanda küresel düzeyde pek çok olumsuzluğa yol açmıştır ve
açmaya da devam edecektir. İklim değişikliğinin etkileri küresel boyutta olduğu için, bu konu
ile ilgili yeterli önlem alınmaz ise gelecekte, iklim değişikliğinin etkilerinin daha ciddi
boyutlara ulaşabileceği tahmin edilmektedir (Sevim ve Somuncu, 2018).
Küresel iklim modelleri ile önümüzdeki yıllarda atmosferik sera gazlarının etkilerinin artacağı
tahmin edilmektedir (Hekimoğlu ve Altındeğer 2008).
Bu yüzyılın sonuna kadar, nüfuzdaki artış, ekonomik kalkınma, enerji ve arazi kullanımdaki
değişiklikler göz önüne alındığında, ortalama 1.5 ile 5.8 °C arasında değişen ortalama bir
sıcaklık artışını tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, daha sıcak bir atmosfer daha fazla su
buharı tutabildiği için ortalama küresel yağışta %5 ile %15 oranında bir artış beklenmektedir
(IPCC 2014; Silva 2015). Sera gazları, yeryüzünde yaşamayı mümkün kılar ve toprak
yüzeyinden uzaya geri gönderilecek olan yansıyan radyasyonu absorbe ederler. Ekstrem hava
olaylarında sıcaklık çok yükselmekte, aşırı sağanak yağmurlar ve kuraklık durumları
olmaktadır. İlerlemiş bir sera etkisi altında, hem iklim parametrelerinde hem de aşırı
meteorolojik olayların sıklığında değişim meydana gelebilir. Yeryüzünde yaşamayı mümkün
kılan, sera gazlarının bileşimi ve karışımı, da, insan faaliyetleri sonucu meydana gelen iklim
değişikliği ile hem atmosferin bileşimi hem de gazların karışımı etkilenmektedir (Türkeş ve
ark., 2000; Kadıoğlu 2012).
İklim değişikliği sonucunda, kurak olan bölgelerin daha kurak olacağı, yağışlı bölgelerde ani
ve yoğun yağış olaylarının artacağı, tüm bölgelerde yağış rejiminin değişeceği, mevsimler
temelli sıra dışı olayların sayısının ve şiddetinin artacağı öngörülmektedir (Şekil 1). Türkiye'de
de, iklim değişikliği ile birlikte yağışların azalacağı, sıcaklıkların artacağı, sel, kuraklık gibi
olayların sıklığının ve şiddetinin artacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 1. İklim değişikliğinin mevsimsel etkileri.
Küresel ısınmanın meydana getirdiği veya getireceği iklim değişiklikleri, dünyanın farklı
bölgelerine göre olumlu veya olumsuz şekillerde görülebilecektir. Örneğin Türkiye'nin yer
aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde uç değerlerdeki yükselmeler nedeniyle doğal afetlerde (aşırı
yağışlar, sıcaklar, fırtına ve hortumlar, kuraklık vb.) artışların görülmesi beklenmektedir (Şen,
2014).
Kuraklığın etkileri genel olarak ekonomik, çevresel ve sosyal olarak üç temel noktada
toplanabilir (Şekil 2) (Anonim, 2014).

Şekil 2. Kuraklığın ardışık etkileri (Anonim, 2016)
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1. Küresel İklim Değişikliğinin Çevresel Etkileri
Küresel iklim değişikliği sıcaklığın artmasına, buzulların erimesine ve deniz seviyelerinde
yükselmelere neden olmaktadır. Bu durum buzul ekosistemini bozmakta ve o ekosistemde
yaşayan canlıların hayatını tehlikeye sokmaktadır. Aynı zamanda küresel ısınma daha büyük
boyutlara ulaşırsa deniz seviyeleri çok daha fazla yükseleceğinden taşkınlara neden
olabilecektir. Etkilerin bu boyutlara ulaşması toprak kayıplarına neden olmakta ve insan
yaşamını da ciddi tehlike altına sokmaktadır.
Aynı zamanda, küresel ısınma buharlaşmanın artmasına ve kuraklığı neden olacaktır. Kuraklık
da çölleşmeye neden olabilir. Küresel ısınmanın günümüzdeki durumu tarım gibi iklimle
doğrudan bağlantılı sektörlerde kullanılan su miktarında artış, yeraltı sularının azalması gibi
problemleri ortaya çıkarırken bu problemler gelecekte daha ciddi boyutlara ulaşabilir.
2. Küresel İklim Değişikliğinin Sosyoekonomik ve Siyasal Etkileri
Az gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin politikasızlıkları (ekonomik, siyasal) ve güçsüz alt
yapılarından dolayı, halklarını küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı koruyamamaları
nedeniyle küresel iklim değişikliğinin getirdiği başlıca sosyoekonomik ve politik etki
sonucunda ülkelerde krizler baş gösterecektir (Biberoğlu, 2011). Ekonomik olarak ise
etkilenecek en önemli sektörler tarım ve turizmdir. Kuraklık tarımda verimi düşüreceğinden
ekonomiyi oldukça olumsuz yönde etkileyecektir. Sıcaklıkların yükselmesi turizm sektörü için
ise başta olumlu bir etki olarak görülebilecek olsa da küresel boyutta problem yaratacaktır.
Özellikle gelirlerinin büyük çoğunluğunu tarım ve turizmden sağlayan ülkeler istihdam
konusunda oldukça olumsuz etkileneceklerdir.
3. İklim Değişikliğinin Üretim Zinciri Üzerindeki Etkileri
Üretim zincirinde, iklim değişikliği, gıda güvenliği açısından tehlikelerin ortaya çıkmasına
neden olacaktır. Sıcaklık ve CO2 miktarının artması, yağış miktarının değişmesi; zararlı canlılar
ve otların çoğalmasına ve organik karbon havuzlarının risklere karşı daha kırılgan olmasına
neden olacaktır. Bu durum sadece gıda güvenliğini değil, bununla ilgili gıda üretim sistemlerini
de etkileyecektir. Dünyanın birçok yerinde, iklim değişikliğinin meydana getirdiği sonuçlar
farklılık göstermektedir (Paterson ve Lima, 2011; Tubiello ve ark., 2008). Süt üretimi de,
küresel ısınma sonucu hayvan hastalıklarının artması ve hayvanların sıcak stresi yaşaması gibi
olumsuzluklar doğrudan etkilemektedir (Klinedinst ve ark., 1993). Gıda ve su bulunabilirliği
ile kaliteleri de, artan sıcaklıklardan ve kuraklık ya da sel gibi aşırı hava olaylarından
etkilemektedir. İklim değişikliğine bağlı olarak değişen sıcaklık ve CO2 seviyeleri farklı türlerin
uygun büyüme eğrilerini ve türler arası rekabet koşullarını da değiştirmektedir (Thormton ve
ark., 2009). İklim değişikliği, tarıma elverişli olmayan arazilerin ekolojilerinin değiştirmekte
ve tarıma elverişli araziler de ise birçok türün miktar ve dağılımlarına etki etmektedir (Hickling
ve ark., 2006). Yükselen sıcaklıklar bitki dokularının odunlaşmasını arttırmakta, dolayısıyla
bitkilerin sindirilebilirliğini azaltırken (Minson, 1990), hayvanlar için yem kaynaklarında
azalmaya ve beraberinde et ve süt üretiminde düşmelere neden olmaktadır. Bu durum küçük
üreticilerin gelirlerini etkileyerek, hayvansal üretimde azalmalara yol açabilecektir (Thornton
ve ark., 2009).
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4. İklim Değişikliğinin Hayvansal Üretim Sistemleri Üzerine Etkisi
Dünyanın birçok yerinde hayvancılık üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğinde, türlerin
ekosistemlerinde, iklim değişikliği çok önemli bir tehdit olarak görülmektedir (Moss ve ark.,
2000).
Küresel iklim değişikliği, geçen son 30 yıl içinde tarımsal üretimde her on yılda %1-5 civarında
azalmaya neden olmuştur. Hayvansal üretimde bitkisel üretimden farklı olarak etkileri ile ilgili
sınırlı bilgiler mevcuttur. Genel olarak farklı hayvan türlerinde artan sıcaklığa bağlı olarak yem
tüketimi, üreme ve verim düzeyinde düşüşlerin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Şekil 3. İklim değişikliğinin hayvansal üretime etkileri (Naqvi ve Sejian, 2011)
İklim değişikliğinden kaynaklanan ekstrem olaylar ve mevsimsel değişimler hayvanların
yaşama koşullarını etkilediği için, verim ve üreme performansında gerilemeye neden olur
(Sejian ve ark., 2013). Hayvancılık sistemlerinin küresel olarak devamlılığında, iklim
değişikliği, büyük bir tehdittir. İklim değişikliğine bağlı ortaya çıkan olumsuz etkisini
azaltmada, adaptasyon ve etkisini hafifletme, önemli bir rol oynamaktadır (Sejian ve ark.,
2015). Genellikle iklim değişikliği, artan bir küresel sıcaklık ile ilişkilidir. Çeşitli iklim
modelleri tahminleri, 2100 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 2010 yılına göre 1.1-6.4 °C
daha sıcak olabileceğini göstermektedir. Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin dünyada
hayvansal üretim sistemlerini tümüyle etkilemesi ve zaten var olan hayvansal ürünlere talebin
daha da artmasına yol açacağı beklenmektedir. 21. yy da gıda ve su güvenliği insanlık için en
önemli öncelikler arasındadır.
5. Küresel İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkisi
Tarım iklimle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla iklimde meydana gelen tüm değişikliklerden
doğrudan etkilenmektedir. Tarım hem iklim değişikliğinin oluşmasına neden olan sera
gazlarına katkı yapmakta hem de oluşan sıcaklık ve kuraklıktan etkilenmektedir. Sıcaklığın
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artması tarımda sulama miktarını arttırdığı için çiftçilerde maliyeti de arttırmaktadır. Fakat bu
durum göl, akarsu bulunmayan veya yeraltı sularının yetersiz olduğu yerlerde yeterli miktarda
sulama yapılamadığından verimi oldukça düşürmektedir. Verimin arttırılması amacı ile gübre
kullanım miktarında artış görülmektedir. Bu artış hem maliyeti arttırmakta hem de küresel
ısınmaya katkı yapmaktadır. Aynı zamanda verimin düşmesine bağlı olarak üretim
azaldığından ürünlerin satış fiyatlarında artış görüleceği için bu sektörde çalışmayan kişilerde
dahil olmak üzere herkes bu durumdan etkilenecektir. Sıcaklık, yağış, CO2 seviyesi ve ekstrem
hava olayları bitkilerin hasat zamanını değiştirecek ve meralarda da otlatma verimini
düşürecektir buda verimlerin düşmesine neden olacaktır (Başoğlu, 2014). Otlama veriminin
düşmesi süt ve et üretiminin de azalmasına neden olabilecektir. Ayrıca sıcaklığın artması
bitkilerde hastalıklara neden olduğundan, ilaç kullanımında artış gösterebilecektir. İklim
değişikliğinin tarımsal üretim modelleri üzerindeki etkileri geçim kaynaklarını ve gıda erişimini
etkileyecektir. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlardaki üretici gruplar iklim değişikliği ile
baş edemezlerse, gıda güvenliğini ve refah düzeyini tehlikeye atacaktırlar. İklim değişikliğinin
hafifletilmesi tarımsal verimliliği ve gıda güvenliği üzerinde önemli pozitif etkilere sahip
olabilir. Küresel iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği stres ortamlarında, gıda güvenliği
açısından adaptasyon yeteneği yüksek bitkilerin ön plana çıkmaya başladığı görülmektedir.
Yapılan çalışmalar, küresel boyutta bir ısınma ile ortaya çıkan iklimdeki bozulmaların bazı
belirsizlikler göstermesi ve bunlara karşı önlemler alınmasına rağmen, gelecekte de bu
belirsizliğin devam edeceğini ve sorunların yaşanmasına neden olabileceğini göstermektedir.
İklim değişmelerinin sonucunda, su kaynaklarının olumsuz etkileneceği beklenmektedir. Bu
da, tarımsal faaliyetlerde hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliklere yol
açacaktır.
6. Küresel İklim Değişikliğinde Alternatif Yem Bitkilerinin Önemi
İklim değişikliği ile birlikte, ülkemizde tuzluluk ve çoraklık gibi sorunları olan geniş tarım
alanlarının artması beklenmektedir. Bunların değerlendirilmesi ve tarımsal üretime
kazandırılabilmesi yeni yem bitkisi türleri ile mümkün olabilir.
Alternatif yem bitkisi kavramı genel olarak, tarımı yapılan mevcut türler yerine kullanılabilecek
yeni yem bitkisi türlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bitki grubunun çeşitlendirilmesi
ve tarımının yaygınlaştırılması çok önemlidir. Çünkü bazen sorunlu tarım alanlarında yonca,
korunga ve fiğ gibi geleneksel yem bitkisi türlerimizin yetiştiriciliği yapılamamakta, farklı
ekolojilerde yetişecek farklı bitkilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kış soğukları, kuraklık ve sorunlu
araziler için, dünyanın bir çok ülkesinde yabani formlardan alternatif yem bitkisi çeşitleri
geliştirilmiştir. 1978 yılında Yeni Zelanda’da görülen kuraklıkta verimi ve besleme değeri
yüksek hindiba (Cichorium intybus L.) kullanılmıştır (Barry, 1998). Bu bitkiden seleksiyon
çalışmaları ile Grasslands Puna, Puna II ve Choice varyeteleri geliştirilmiştir. Yine Yeni
Zelanda’da mızrak yapraklı sinir otu (Plantago lanceolata L.)’ndan Grasslands Lancelot ve
Ceres Tonic isimli varyeteler geliştirilmiştir (Stewart, 1996). Yıllık ot üretimi 2 ton/ da’ın
üzerine çıkan bu bitkilerin (Moorhead ve Piggot, 2009), kurağa, hastalık ve böceklere dayanıklı
oldukları ve yaz aylarında bazı geleneksel yem bitkisi türlerinden daha verimli oldukları
bildirilmektedir (Stewart, 1996). Ülkemizde hala yabancı ot gözüyle bakılan bu bitkilerin kültür
çeşitleri, geliştirildikleri ülkeler tarafından bütün dünyaya satılmaktadır. Ülkemiz bitki
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örtülerinde bu amaçla kullanılabilecek çok sayıda bitki bulunmaktadır. Gülümser ve Acar
(2012) Orta Karadeniz Bölgesinden bulunan Bituminaria bituminosa L. (katran yoncası)’nın
kurağa dayanıklı bir tür olduğunu ve yeni yem bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi için büyük bir
potansiyele sahip olduğunu yaptıkları çalışmalar sonucunda bulmuşlardır. Ülkemizde tarımı
yapılan yem bitkisi türlerine alternatif olarak başka yem bitkisi türleri kullanılabilir. Örneğin
yonca (Medicago sativa L.) ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan yem bitkisi türüdür. Fakat
bu bitkinin su düzeni bozuk, taban suyu seviyesi toprak yüzeyine yakın arazilerde fazla şansı
yoktur. Bu nedenle ot verimi ve kalitesi yüksek bir baklagil yem bitkisi olan çayır üçgülü
(Trifolium pratense L.)’nün bu arazilerde tercih edilmesi daha uygundur. Yine sulanmayan
kurak şartlarda silajlık mısır (Zea mays L.) yerine koca darı (Sorghum bicolor L. Moench.)’nın,
yüksek rakımlarda ayçiçeği (Helianthus annuus L.) veya otsu buğdaygil yem bitkisi türlerinin,
yerli fiğ yerine kışlık bir tür olan Macar fiğinin tercih edilmesi gerekmektedir. En yaygın
sorunlu toprak olan çorak topraklar, kültür bitkilerinin gelişmesini engelleyebilecek düzeyde
çözünebilir tuz veya değişebilir sodyum ya da her ikisini birlikte içerirler (Bahtiyar, 1971).
Özellikle yüksek taban suyu seviyesi ve drenaj problemi olan alanlarda çoraklaşma görülür.
Daha önce ifade edildiği gibi Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon ha tuzdan etkilenmiş arazi
bulunmaktadır. Son yıllarda bu gibi alanların değerlendirilmesinde tuza toleranslı bitki
türlerinin kullanılmasıyla hayvancılık için gereksinim duyulan kaba yem temininin sağlanması
tercih edilen en pratik uygulamalardan birisi olmuştur. Çorak toprakların üretime
kazandırılmasında yem bitkisi türlerinin tercih edilmesi, ticari ve ekonomik kullanım yönünden
başarılı sonuçları vermektedir (Akhter ve ark., 2004; Temel ve ark., 2014). Tuzlu-alkali
toprakların değerlendirilmesinde yüksek otlak ayrığı (Agropyron elongatum L.), köpekdişi
(Cynodon dactylon L.), gazalboynuzu (Lotus corniculatus L.), kamışsı yumak (Festuca
arundinacea L.) ve Rodos parmak otu (Chloris gayana Kunth.) gibi türlerinin uygun olduğu
ortaya konulmuştur (Oster ve ark., 1999; Akıl, 2008; Tan ve Temel, 2012; Temel ve ark., 2014).
Son yıllarda Atriplex nummularia L.,ve Atriplex halimus L. gibi tuz çalılarının kumul, çöl ve
tuzlu toprak ıslahında yaygın kullanıldığı bilinmektedir (Tan ve Temel, 2012). Bunun yanında
pH’sı düşük topraklarda yonca ve çayır üçgülü yetiştiriciliği yerine gazalboynuzu (Lotus
corniculatus L.) melez üçgül (Trifolium hybridum L.) veya yem börülcesi (Vigna unguiculata
L.) daha başarılı sonuçlar vermektedir (Bilgili, 2009; Acar ve Ayan, 2009; Hatipoğlu ve
Avcıoğlu, 2009). Yine buğdaygil yem bitkileri arasında kamışsı yumak (Festuca arundinacea
L.), kelpkuyruğu (Phleum pratense L.) ve çayır yumağı (Festuca pratensis Huds.), pH’sı düşük
toprakların değerlendirilmesinde kullanılabilecek önemli yem bitkileridir (Buckner ve Cowan,
1982; Serin ve Tan, 2011).
Sonuç olarak birkaç familya ve türe sıkışmış olan yem bitkileri tarımımızın çeşitlendirilmesi,
birçok açıdan bu kültürün önünü açacaktır. Özellikle geleneksel türlerimizin yetişemediği
sorunlu tarım alanlarının ve küresel ısınma sonucunda oluşacak sorunlu alanlarda kaba yem
üretiminde kullanılmasını sağlayacak ve hayvansal üretimin devamlılığına katkıda
bulunacaktır.
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ÇAKIRBAĞ GRANİTOYİDİ’NİN JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
(BAYBURT YÖRESİ, KD-TÜRKİYE)
GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF THE ÇAKIRBAĞ GRANITOID
(BAYBURT AREA, NE-TURKEY)
Metin ÇİFTÇİ
Gümüşhane Üniversitesi
Abdullah KAYGUSUZ
Gümüşhane Üniversitesi
Zikrullah Samet GÜLOĞLU
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ÖZET
Bu çalışma ile, Bayburt kuzeyindeki Çakırbağ Granitoyidi’nin petrografik özellikleri,
mineral kimyası ve tüm kayaç jeokimyası belirlenerek, kayaçların oluşum mekanizmaları ve
kökenleri ortaya konulmuştur. Doğu Pontidler’in güneyinde yer alan çalışma alanının tabanında
Eosen yaşlı andezit, bazalt ve piroklastikleri yer almaktadır. Eosen yaşlı Çakırbağ Granitoyidi
tarafından kesilen bu birim, Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak
örtülmüştür. Çakırbağ Granitoyidi yaklaşık 9 km2’lik bir alanda yüzeylenmiş olup, elips şekilli
bir sokulumdan oluşur. Granitoyidi oluşturan kayaçlar kuvarslı monzonit ve monzonit bileşimli
olup, ince-orta taneli dokular gösterirler. Granitoyidi oluşturan kayaçlarda magma karışımını
gösteren dengesizlik dokuları görülür. Kayaçlar başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, biyotit,
amfibol, piroksen, zirkon, apatit ve Fe-Ti oksit minerallerini içerir. Granitoyidi oluşturan
kayaçlara ait plajiyoklaslar An47-21 bileşimli olup, andezin ve oligoklasdan oluşur. Kfeldispatlar Or65-78 bileşimlidir. Biyotitlerin magnezyum numaraları 0.6-0.7 arasındadır.
Piroksenler genelde ojit, az oranda diyopsit bileşimli olup, Mg numaraları 0.73-0.76 arasında
değişir. Opak mineraller genelde magnetit, daha az oranda ilmenitten oluşur. Çakırbağ
Granitoyidi’ni oluşturan kayaçlar yüksek-K’lu kalk-alkalen, I-tipi ve metalümin karakterli olup,
ortaç SiO2 içeriğine (% 56-63) sahiptir. Ana ve iz element değişimlerinde SiO2’ye karşı TiO2,
Fe2O3T, MgO, CaO, P2O5, Sr, Ni ve Ba arasında negatif bir korelasyon görülürken, K2O, Al2O3,
Zr, Rb, Th, Y ve Nb pozitif bir korelasyon gösterirler. Kayaçlar büyük iyon yarıçaplı litofil
elementler ve hafif nadir toprak elementlerce zenginleşmişlerdir. Kondirite göre normalize
edilmiş nadir toprak element dağılımları konkav şekilli (LaN/YbN=8.96-11.26) olup, negatif Eu
anomalisi (EuN/Eu*=0.50-0.76) gösterirler. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait zirkon ve apatit
minerallerinden yapılan hesaplamalarda, kristallenme sıcaklıkları 726-909 °C arasında
bulunmuştur. Ana ve iz element değişimleri, kayaçların gelişiminde amfibol, plajiyoklas ve FeTi oksit fraksiyonlaşmasının etkili olduğuna işaret eder. Tüm bu veriler, Çakırbağ
Granitoyidi’ni oluşturan kayaçların ana magmasının litosferik mantodan türediğini ve kabuk
kayaçlarının katkısının nisbeten az olduğunu gösterir.
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Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, Çakırbağ Granitoyidi, Mineral kimyası, Jeokimya,
Eosen, Bayburt
ABSTRACT
In this study, petrographical features, mineral chemistry and whole-rock geochemical
characteristics of the Çakırbağ Granitoid in the north of the Bayburt were determined, and the
origin and evolution of the rocks were investigated. The studied area located on the southern
zone in the eastern Pontide, and the basement is represented by Eocene aged andesite, basalt
and pyroclastics. This unit are cut by the Eocene Çakırbağ Granitoid and, are overlie
uncorformably by Quaternary alluvium. The Çakırbağ Granitoid is elipse shaped, and settled
approximately in an area of 9 km2. The granitoid rocks consists of monzonite and quartz
monzonite in composition, and shows fine to medium grained textures. The rocks of granitoid
shows disequilibrium textures showing magma mixing. They composed of plagioclase, quartz,
ortoclase, biotite, amphibole, pyroxene, zircon, apatite and Fe-Ti oxide minerals. Plagioclases
in the Çakırbağ Granitoid rocks are in the composition of An47-21, and consist of andesine and
oligoclase. K-feldspar are in the composition of Or78-65. Magnesium numbers belonging to
biotites change between 0.6 and 0.7. Pyroxenes are generally diopsite and minor augite in
composition, and magnesium numbers are between 0.73 and 0.76. Opaque minerals are
generally magnetite and to a lesser extent of ilmenite. The rocks of the Çakırbağ Granitoid is
generally I-type, high-K calc-alkaline and metaluminous characters, and has middle SiO2 (5663 wt.%) contents. While there is a negative correlation between SiO 2 vs TiO2, Fe2O3T, MgO,
CaO, P2O5, Sr, Ni and Ba, the K2O, Al2O3, Zr, Rb, Th, Y and Nb show a positive correlation in
the major and trace element changes. The rock samples enriched in LILE and HREE. Chondrite
normalized REE patterns are concave shaped (LaN/YbN=8.96-11.26), and show negative Euanomalies (EuN/Eu*=0.50-0.76). The calculated values of apatite and zircon crystallization
temperatures indicated that the temperatures of the rocks from the Çakırbağ Granitoid range
between 726 to 909 °C. Major and trace element variations indicate significant role of
plagioclase, amphibole and Fe-Ti oxide fractionation during the evolution of the rocks. All
these data indicate that the Çakırbağ Granitoid were produced by the partial melting of
lithospheric mantle, with minor contribution from the crustal rocks.
Keywords: Eastern Pontides, Çakırbağ Granitoid, Mineral chemistry, Geochemistry,
Eocene, Bayburt
1. GİRİŞ
İnceleme alanı Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Alp-Himalaya Dağ kuşağı üzerinde olup,
Doğu Karadeniz Dağları’nın güney kesiminde yer alır (Şekil 1a). Bu çalışmada, Bayburt
yöresinde yer alan Çakırbağ Granitoyidi’nin mineral kimyası ve tüm kayaç jeokimyası ortaya
konularak, kayaçların oluşum mekanizmaları ve kökenleri belirlenmeye çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
İnceleme alanından toplanan kayaç örneklerine ait mikroprob analizleri plajiyoklas, Kfeldispat, biyotit, klinopiroksen ve Fe-Ti oksit minerallerinden yapılmıştır. New Mexico
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Elektron Mikroprob Laboratuarı’nda yapılan analizlerde, çalışma alanına ait örnekler
CAMECA-SX-100 marka bir elektron mikroprob aleti ile analiz edilmiştir. Örneklerin tüm
kayaç ana, iz ve nadir toprak element analizleri Kanada da ACME Analiz Laboratuvarı’nda
yapılmıştır. Ana ve iz elementler ICP-AES yöntemiyle, nadir toprak elementler ise ICP-MS
yöntemi ile analiz edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Jeoloji ve Petrografi
İnceleme alanı Çakırbağ Köyü ve yakın civarında, volkanik ve plütonik kayaçların
egemen olduğu, yaklaşık 20 km2’lik bir alandan oluşur (Şekil 1b). Bu alanda yüzeylenen
kayaçlar Tersiyer-Kuvaterner yaş aralığında gelişmişlerdir.
İnceleme alanındaki en yaşlı kayaçları Eosen yaşlı Yazyurdu Formasyonu oluşturur. Bu
birim Eosen yaşlı Çakırbağ Granitoyidi tarafından kesilmiş olup, tüm birimler Kuvaterner yaşlı
alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak üstlenirler (Şekil 1b).

Şekil 1. (a) İnceleme alanının yer bulduru haritası, (b) İnceleme alanının jeolojik haritası
(Çiftçi, 2017’den değiştirilerek)
Çakırbağ Granitoyidi, uzun ekseni kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanım gösteren,
yaklaşık elips şekilli yüzeylemeye sahip bir sokulumdan oluşur (Şekil 1b). Çakırbağ
Granitoyidi yaklaşık 9 km2 lik bir alanda yüzeyleme vermekte olup, 4-5 km uzunluğunda ve 12 km genişliğindedir. Çakırbağ Granitoyidi, Eosen yaşlı volkanitleri kesmiş olup, kireçtaşları
ile olan dokanaklarında kristalize kireçtaşları gelişmiştir.
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Çakırbağ Granitoyidi kayaç örnekleri modal analize dayalı KAP diyagramına
(Streickeisen, 1976) aktarıldığında (Şekil 2a), monzonit ve kuvarslı monzonit bileşimli
kayaçlardan oluştuğu görülmektedir. Modal analizi yapılan örneklerin plütondaki konumları ve
modal bileşimlerinden itibaren hazırlanan zonlanma haritası Şekil 2b’de verilmiştir.
Dokusal olarak tüm kristalli ince-orta taneli. Başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas,
amfibol, biyotit, klinopiroksen ve opak minerallerden oluşurlar (Çiftçi vd. 2018).
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Şekil 2. (a) Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerin modal analiz sonuçlarının KAP
diyagramındaki dağılımları (Streckeisen, 1976), (b) Modal analizi yapılan
örneklerin plütondaki konumları ve modal bileşimlerinden itibaren hazırlanan
zonlanma haritası
3.2.Mineral Kimyası
İncelenen Eosen yaşlı Çakırbağ Granitoyidi’ni oluşturan kayaçların tümünde plajiyoklas
mineralleri gözlenmiştir. Çakırbağ Granitoyidi’ni oluşturan kayaçlarda gözlenen
plajiyoklasların bileşimleri An46-21 arasında değişir (Şekil 3).
Or
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Şekil 3. Çakırbağ Granitoyidi’ni oluşturan kayaçlardaki (a) plajiyoklasların, (b) Kfeldispatların An-Ab-Or sınıflama (Smith ve Brown, 1988) diyagramındaki yerleri.
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Biyotitler, flogopit ve annit uç üyeleri arasındaki katı ergiyiğin ürünü olup, daha ziyade
magnezyumca zengin flogopit ucuna yakındırlar (Şekil 4). Biyotitlerinin Fe# ve Mg# oranları
sırasıyla 0.25-0.42 ve 0.58-0.75 arasındadır (Şekil 4).
Siderofillit
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0.5
Fe 2+/(Fe2++Mg)

1

Şekil 4. Biyotitlerinin bileşimleri, a) SiIV-(Fe+2/Fe+2+Mg) diyagramı, b) (Fe+2/Fe+2+Mg)Al/(Al+Si) diyagramı (Parsons vd., 1991).
İncelenen piroksenlerin tümü kalsik klinopiroksen türünde olup, Wo içerikleri 43-44
arasındadır (Şekil 5). Kalsik piroksenler genellikle klinopiroksen, az oranda da diyopsit
bileşimindedirler (Şekil 5). İncelenen kayaçlardaki klinopiroksenler, Ti-Na-Al4 diyagramında
(Papike vd., 1974), Ti'ca fakir, Na ve Al(4)’ca zengin uçlar arasında değişim gösterirler (Şekil
5).
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Şekil 5. Piroksenlerin, a) Wo-En-Fs (Morimoto, 1988), b) Ti-Na-Al(4) (Papike vd., 1974)
diyagramları
Kayaçlarda gözlenen Fe-Ti oksitler, kimyasal bileşimleri bakımından benzerlik sunarlar.
Kayaçlardaki manyetit kristalleri, ulvospinel-magnetit katı ergiyiğinin ürünü olup, magnetit
ucuna yakın bileşimler gösterirler (Şekil 6).
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TiO2

Ilmenit

Usp

Hematit

FeO
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Fe2O3

Şekil 6. Magnetit kristallerinin TiO2-FeO-Fe2O3 ayırtman diyagramları (Bacon ve
Hirschmann, 1988).
1.1. Jeokimya
Çakırbağ Granitoyidi’ni oluşturan kayaçlara ait 11 adet örneğin ana ve iz element
analizleri Tablo 1’de, nadir toprak element analizleri de Tablo 2’de verilmiştir.
Jeokimyasal analizler toplam alkaliler (Na2O+K2O)’e karşı SiO2’ye karşı (Na2O+K2O)
diyagramına düşürüldüğünde, Çakırbağ Granitoyidi’nin monzonit ve kuvarslı monzonit
bileşimli kayaçlardan oluştuğu görülür (Şekil 7a). Çakırbağ Granitoyidi’ni oluşturan kalkalkalen karakterli kayaçlar K2O-SiO2, Th-Co ve Ce/Yb-Ta/Yb diyagramlarında yüksek
potasyumlu ve şoşonitik özellik sunarlar (Şekil 7b). Alüminyum doygunluklarını dikkate alan
molar A/CNK-A/NK diyagramında tüm örnekler metalümin karakterlidir (Şekil 7c).
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Tablo 1. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçların ana (%) ve iz (ppm) element analizleri
Kayaç Adı Monzonit
Kuvarslı monzonit
Örnek No M59 M15 M58 M61
8
M57 M25 M56 M55
9
M62
SiO2
56.74 57.59 57.79 58.26 59.32 61.90 61.95 62.12 62.39 62.75 63.00
TiO2
0.78 0.79 0.72 0.77 0.70 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.65
Al2O3
16.49 16.75 16.62 16.76 16.74 15.97 16.36 16.19 16.35 16.42 16.29
Fe2O3T
7.19 6.71 6.61 6.73 6.58 5.55 5.44 5.73 5.40 4.98 4.75
MnO
0.18 0.11 0.10 0.12 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08
MgO
3.57 3.23 2.60 2.59 2.48 2.06 1.95 2.18 2.05 1.86 1.31
CaO
6.05 4.82 5.55 5.24 4.65 4.60 4.26 4.54 4.43 3.66 2.88
Na2O
3.99 3.44 4.39 3.79 3.82 3.33 3.56 3.45 3.50 3.58 3.75
K2O
3.71 4.23 3.73 4.09 4.32 4.33 4.52 4.35 4.37 4.98 5.72
P2O5
0.33 0.31 0.32 0.33 0.28 0.23 0.20 0.22 0.21 0.18 0.21
AK
0.70 1.70 1.30 1.00 0.80 1.00 0.80 0.20 0.30 0.70 1.10
Toplam
99.73 99.68 99.73 99.68 99.80 99.72 99.78 99.73 99.73 99.82 99.74
Co
19.10 18.50 14.90 14.90 13.40 13.40 11.70 13.70 12.20 9.40 7.90
Ni
8.50 10.30 5.90 8.30 6.10 6.70 5.80 6.00 6.10 5.30 5.50
V
167.00 153.00 139.00 152.00 144.00 119.00 113.00 122.00 115.00 102.00 93.00
Cu
101.30 103.60 46.20 80.60 85.30 67.90 80.00 117.00 69.90 65.40 62.30
Pb
12.70 12.40 18.20 9.10 14.50 11.20 10.70 17.30 12.20 18.60 25.30
Zn
34.00 53.00 32.00 29.00 24.00 30.00 38.00 25.00 30.00 29.00 27.00
W
1.90 2.50 1.70 3.70 3.90 1.20 2.20 2.50 2.70 3.60 4.70
Rb
106.20 137.20 105.10 139.10 148.30 138.50 171.80 153.90 151.20 198.60 225.20
Ba
736.00 714.00 888.00 570.00 550.00 637.00 644.00 660.00 692.00 512.00 495.00
Sr
505.80 486.90 525.70 514.90 482.20 351.50 365.80 392.20 369.30 324.30 302.80
Ta
0.70 1.10 0.70 1.00 1.30 1.20 1.40 1.00 0.90 1.30 1.50
Nb
12.20 16.20 12.60 16.10 16.80 15.70 19.60 15.70 16.00 23.60 27.30
Hf
4.80 5.30 4.70 5.50 5.80 5.90 7.20 6.00 6.40 8.30 9.70
Zr
181.60 214.80 182.50 213.90 224.50 231.00 297.60 231.60 236.20 342.60 388.50
Y
21.70 22.30 19.10 24.80 26.30 22.90 22.30 22.30 23.00 24.20 25.40
Th
21.30 25.40 21.40 23.30 26.40 24.30 31.90 25.90 27.60 26.20 40.30
U
4.90 7.60 4.80 5.80 6.60 6.80 5.50 5.90 5.70 7.20 8.30
Ga
14.90 14.50 14.80 15.00 15.60 14.40 14.90 15.10 14.00 14.20 14.60
Mg #
49.59 48.81 43.79 43.26 42.75 42.37 41.52 42.98 42.92 42.52 35.33
K2O/Na2O 0.93 1.23 0.85 1.08 1.13 1.30 1.27 1.26 1.25 1.39 1.53
Sr/Y
23.31 21.83 27.52 20.76 18.33 15.35 16.40 17.59 16.06 13.40 11.92
A /CNK
0.76 0.88 0.78 0.83 0.86 0.86 0.88 0.87 0.88 0.92 0.93
Nb/Ta
17.43 14.73 18.00 16.10 12.92 13.08 14.00 15.70 17.78 18.15 18.20
Nb/La
0.36 0.40 0.35 0.38 0.38 0.42 0.47 0.42 0.39 0.53 0.59
Y/Nb
1.78 1.38 1.52 1.54 1.57 1.46 1.14 1.42 1.44 1.03 0.93
Ce/Pb
5.06 6.21 3.87 8.84 5.70 5.91 6.78 4.10 6.53 4.50 3.66
Zr/Sm
33.69 39.56 34.89 36.94 38.51 45.92 54.21 45.41 43.58 60.74 66.87
Th/U
4.35 3.34 4.46 4.02 4.00 3.57 5.80 4.39 4.84 3.64 4.86
AK (ateşte kayıp) :Toplam uçucu içeriği. Mg# = 100xMgO/(MgO+Fe 2O3). Fe2O3: Toplam demir
A/CNK= Mol Al2O3/(CaO+NaO+K2O)
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Tablo 2. Çakırbağ Granitoyidi'ne ait kayaçların nadir toprak element (ppm) analizleri
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Şekil 7. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerin (a) SiO2 - (Na2O+K2O) sınıflama (Middlemost,
1994), (b) K2O-SiO2 diyagramı (Le Maitre vd., 1989), (c) molar A/CNK’ya karşı
molar A/NK değişimine bağlı olan alümino bazlı sınıflama (Mainar ve Piccoli, 1989)
diyagramları
Çakırbağ Granitoyidi’nin ilksel mantoya göre normalize edilmiş iz element dağılım
diyagramları (Şekil 8)’de verilmiştir. Örneklerin ilksel mantoya göre normalleştirilmiş iz
element dağılım diyagramında (Şekil 8) genel olarak zenginleşme görülmektedir. Zenginleşme
özellikle büyük iyon yarıçaplı elementlerde (LILE) (Rb, Ba, Th, U) oldukça fazladır. Nb, Ta,
Ti, P’da oldukça belirgin olan negatif bir anomali gözlenmektedir. Özellikle Th, Rb gibi
elementlerdeki zenginleşme kabuksal zenginleşmeyi yansıtmaktadır.
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Şekil 8. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçların ilksel mantoya göre (Sun ve McDonough,
1989), normalize edilmiş iz element dağılım diyagramları.
Çakırbağ Granitoyidi’nden alınan örneklerin kondirite göre normalleştirilmiş nadir
toprak element (NTE) dağılımları Şekil 9’da verilmiştir. Örneklerin (La/Lu) N değerleri 9.2911.33 arasındadır. Örneklerde negatif Eu anomalisi gözlenmekte olup, (Eu/Eu*)N değerleri 0.50.76 arasında değişmektedir. Kayaçların kondirite göre normalize edilmiş nadir toprak element
dağılımlarında tüm örnekler birbirlerine çok iyi paralellik gösterirler (Şekil 9). Bu, granitoyidi
oluşturan kayaçların aynı kökenden türemiş olabileceklerini göstermektedir. Kayaçlardaki hafif
nadir toprak element zenginleşmesi (HNTE), orta ve ağır nadir toprak element (ANTE)
zenginleşmesine göre daha fazladır. Negatif Eu anomalisi feldspat fraksiyonlaşmasını ya da
kısmı ergime sırasında feldspatın kaynak kayaçta tutulmasına işaret eder.
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Şekil 9. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçlarının kondirite (Taylor ve McLennan, 1985) göre
normalize edilmiş nadir toprak element dağılımları
İz element konsantrasyonlarını ele alan Nb-Y diyagramında (Pearce vd., 1984) Çakırbağ
Granitoyidi’ne ait örnekler volkanik yay granitoyidleri (VAG) ve eş yaşlı çarpışma
granitoyidleri (Syn+COLG) alanında yer alır (Sekil 10a). Rb-(Y+Nb) diyagramında (Pearce
vd., 1984) ise volkanik yay granitoyidleri (VAG), levha içi granitoyidleri (WPG) ve eş yaşlı
çarpışma granitoyidleri (Syn+COLG) alanlarının üçlü kesişme noktasına yakın bir yerde
konumlanmışlardır (Şekil 10b). Üçlü kesişme noktasına düşen örnekler çarpışma sonrası
granitoyidleri (Post-COLG) karakterize etmektedir (Pearce vd., 1984; Pitcher, 1983). SiO 2’ye
karşı Rb/Zr diyagramında çarpışma sonrası granitoyidleri (Post-COLG) alanında yer alırlar
(Şekil 10c). Çarpışma sonrası granitoyidler, sıkışmalı rejim altında ve kalınlaşan kabuktan
türedikleri için, kabuktaki eski yay bileşenlerinin jeokimyasal karakterlerini içerirler. Bu
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sebeple çarpışma sonrası granitlerin jeokimyasal özelliklerinin magmanın içeriğine katılan
kabuksal ve manto malzemesinin oranına göre yay, levha içi veya çarpışma ile eş zamanlı
granitoyidlerine çok benzer özellikler sunduğu bilinmektedir.
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Şekil 10. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerin (a) Nb-Y, b) Rb-(Y+Nb) ve c), SiO2-Rb/Zr
diyagramlarındaki (Pearce vd. 1984, Brown vd. 1984) konumları. WPG: levha içi
granitler, Syn-COLG: çarpışmayla eş zamanlı granitler, VAG: volkanik yay
granitoyidleri, ORG: okyanus ortası sırtı granitleri
3.2.4. Zirkon ve Apatit Jeotermometresi
Apatit ve zirkon doygunluk sıcaklığı (Watson ve Harrison, 1983; Hanchar ve Watson,
2003; Miller vd., 2003), kayaç örneklerinin tüm kayaç jeokimyasal analizlerinden hesaplanır.
Sıcaklık değerleri, sokulum yapan magmanın maksimum ya da minimum sıcaklığına ve
ergiyiğin bu bileşenlerce doymuş yada doymamış olmasına bağlı olarak değişim gösterirler.
İncelenen kayaçlardaki zirkonlara ait jeokimyasal analizlerden yapılan hesaplamalarda
sıcaklıklar 726-838 ºC arasında, apatitlerden yapılan hesaplamalarda ise sıcaklıklar 886-909 ºC
arasındadır (Tablo 3).
Tablo 3. Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçların sıcaklık değerleri
Örnek
M59
no
M15
M58
M61
8
M57
M25
M56
M55
9
M62

Kayaç tipi
monzonit
monzonit
monzonit
monzonit
monzonit
kuvarslı
monzonit
kuvarslı
kuvarslı
monzonit
kuvarslı
monzonit
kuvarslı
monzonit
monzonit
kuvarslı
monzonit

T °C (ZİRKON)
726
766
733
757
769
779
804
779
784
824
838

T (AP) HW (APATİT)
886
889
896
906
899
907
891
904
902
888
909

4.1. Çakırbağ Granitoyidi’nin Petrolojisi
4.1.1. Fraksiyonel Kristallenme ve Asimilasyon
Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerde SiO2 artarken K2O, Al2O3 ve Rb’un artması, CaO,
MgO, Fe2O3, TiO2 ve P2O5 içeriklerinin azalması fraksiyonel kristallesmeyi en iyi sekilde
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açıklamaktadır. Ana kayaçlarda gözlenen yüksek CaO ve Sr içerikleri ve hafif negatif Ba, Sr ve
Eu anomalileri, plajiyoklas fraksiyonlaşmasına işaret eder. Ba/Sr’a karşı Sr, Rb/Sr’a karşı Sr,
Rb’a karşı Sr ve Ba’a karşı Sr diagramlarında gözlenen yönelimler (Şekil 11), granitoyidi
oluşturan kayaçların oluşumunda plajiyoklas fraksiyonlaşmasının önemli rol oynayabileceğine
işaret eder. SiO2’ye karşı MgO, CaO, Fe2O3T ve Al2O3 oranlarında ve La içeriklerinde gözlenen
düşüş ve ASI, K2O oranlarında ve Ba içeriklerinde artış, amfibol ve kalsik plajiyoklas
fraksiyonlaşmasını gösterir. SiO2 artışına karşı negatif CaO, MgO ve Fe2O3T korelasyonları,
klinopiroksen fraksiyonlaşmasını gösterir. SiO2 artışına paralel olarak K2O ve Rb artışı, Kfeldispat ve biyotitin erken fraksiyonlaşma ürünleri olmadığını gösterir. SiO2 artışına karşı TiO2
ve P2O5 içeriklerinde gözlenen azalma, titanit ve apatit fraksiyonlaşmasını ifade eder. Zr ve Y
tüketilmesi, zirkon, allanit ve titanit gibi aksesuar fazların fraksiyonlaşması ile ilişkilidir.
Örneklerin orta ve ağır NTE'lerinde belirgin fraksiyonlaşmanın olmaması ve Sr/Y oranlarının
düşük olması (12-28), granatın magma kökeninde olmadığını ifade eder.
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Şekil 11. Çakırbağ Granitoyidi’ni oluşturan kayaçların (a) Ba/Sr-Sr, (b) Rb/Sr-Sr, (c)
Rb-Sr ve (d) Ba-Sr değişim diyagramları
İncelenen granitoyidi oluşturan kayaçlar belirgin negatif Nb-Ta ve pozitif Pb anomalileri
göstermekte olup, bu durum yitim ve/veya kabuksal kirlenmeye işaret eder. LILE elementlere
nazaran Nb ve diğer HFSE elementlerde gözlenen negatif anomaliler, kabuksal kirlenme ile
ilişkili olmalarına rağmen, yitimle ilişkili magmaların karakteristik özelliğini de gösterirler ve
yiten dilimdeki LILE elementlerin mantoya ilavesi ile manto kaynağında zenginleşmeye neden
olurlar (McCulloch ve Gamble, 1991; Borg ve diğ, 1997). Kabuksal bileşenler Th (3.5 ppm) ve
Pb (8 ppm)’ce zengin olup (Taylor ve McLennan, 1985), Çakırbağ Granitoyidi’ne ait
kayaçlarda gözlenen yüksek Th (21-40 ppm) ve Pb (9-25 ppm) değerleri, kayaçlarda kabuksal
kirlenmenin etkisini gösterir.
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Çakırbağ Granitoyidine ait örneklerin Th/Yb’e karşı Ta/Yb diyagramındaki dağılımlarına
bakıldığında (Şekil 12a), tüm örneklerin manto çizgisinden saptığı görülür. Pearce (1983)
tarafından önerilen bu diyagram, esas olarak okyanus ortası sırtı bazaltı (MORB) veya okyanus
ada bazaltı (OIB) gibi olağan mantodan türemiş ve genel olarak diyagramda manto eğilimi
olarak belirlenmiş diyagonal hat üzerinde bulunan kayaçları, yitim etkisiyle zenginleşmiş
mantodan türemiş veya yükselimi sırasında kabuk tarafından kirlenmiş magmalardan oluşan
kayaçlardan ayırır. Bu ayırım, gerek yitim metasomatizmasının gerekse kabuksal kirlenmenin
Th konsantrasyonunu ve dolayısı ile Ta/Yb oranını Th/Yb oranına göre arttırması temeline
dayanmaktadır. Gözlenen bu sapma, kaynak bölgesinde yitimle ilgili bir metasomatizma ile
açıklanabileceği gibi, manto türevli ergiyiklere önemli ölçüde kabuksal ergiyik katılımına da
işaret edebilir.
SiO2’ye karşı Y/Nb diyagramında (Şekil 12b) gözlenen negatif yönelim, kabuksal
asimilasyonu ifade edebilir. Ayrıca, incelenen örneklerde gözlenen az belirgin negatif Nb
anomalisi yitim bileşeni ve/veya kabuksal kirlenmeden kaynaklanabilir.
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Şekil 12. Çakırbağ örneklerinin (a) Ta/Yb karşı Th/Yb diyagramı (Pearce vd., 1984), (b)
SiO2’ye karşı Y/Nb diyagramı
4.1.2. Magmanın Kaynağı
Çalışılan Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçlar yüksek-K’lu, I-tipi özelliğe sahip olup,
düşük Ni içeriği (5-10 ppm), nisbeten düşük Mg# (35 ila 50) ve geniş bir aralıkta değişim
gösteren silis içeriği (SiO2 = 50–71) sunarlar. Tüm bu özellikler, granitoyidlerin ana
magmasının birincil manto ergimesi ile dengede olmadığını gösterir.
Yüksek-K’lu granitoyid kayaçlar üzerine yapılan deneysel çalışmalar, bu kayaçların
farklı kabuksal kayaçların kısmı ergimesinden türeyebileceğini göstermiştir (Roberts ve
Clemens 1993). Farklı türde kıtasal kabuk kayaçlarının değişik ergime koşulları altında kısmi
ergimeler ile meydana gelmiş olan magmaların bileşimsel farklılıkları, ana oksit yada molar
oranları (Şekil 13) esas alınarak açıklanabilmektedir (Patino Douce, 1999). Çakırbağ
Granitoyidi
örnekleri
düşük
(Al2O3)/(MgO+FeOT),
Mg#.
K2O/Na2O,
ASI,
T
T
(Na2O+K2O)/(FeO +MgO+TiO2),
(Al2O3)/(FeO +MgO+TiO2)
ve
yüksek
T
T
T
(CaO+FeO +MgO+TiO2), (Na2O+K2O+FeO +MgO+TiO2), (Al2O3+FeO +MgO+ TiO2)
değerlerine sahip olup, meta-bazaltlardan (amfibolitlerden) türeyen ergime alanında yer alırlar
(Şekil 13).
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Şekil 13. İncelenen Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçların bazı ana oksit ve molar
oranlarına göre kökensel ayrım diyagramları. MB, metabazalt; MA,
metaandezit; MGW, metagrovak; MP, metapelit; FP, felsikpelit; AMP,
amfibolit. Veri kaynakları: Patiño Douce (1999).
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Ortalama Nb/Ta oranları mantodan türeyen magma için 17.5 ve kabuktan türeyen
magmalar için de 11-12 arasındadır (Green, 1995). Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerin
Nb/Ta oranları 13-18 arasındadır. Bu değerler mantodan türeyen magmalara işaret eder.
Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerin Ce/Pb oranlarının 4-9 ppm arasında olması ve
okyanusal bazaltlardan (~ 25, Hofmann, 1988) belirgin farklılıklar sunması, örnekleri oluşturan
magmaların normal astenosferik manto ergimesi ile türemediğini gösterir. Yüksek Nb/La
oranları OIB benzeri astenosferik manto kaynağına (Nb/La>1), düşük Nb/La oranları
(Nb/La<0.5) litosferik manto kaynağına, 0.5-1 arasındaki Nb/La değerler ise litosferikastenosferik manto karışımına işaret eder. Litosferik manto LREE’lere nazaran HFSE
elementlerce (örneğin Nb ve Ta) daha fazla tüketilmişlerdir (Smith vd. 1999). İncelenen
kayaçlara ait örnekler düşük Nb/La değerlerine (0.4-0.6) sahip olup, litosferik manto kaynağına
işaret eder.
Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örnekler Nb/La’ya karşı La/Yb diyagramında (Şekil 4.7a)
litosferik manto alanında yer almakta olup, ortalama kıtasal kabuk değerlerine yakın alanlarda
toplanmışlardır. Benzer şekilde Ce/Pb’ye karşı Ce diyagramında (Şekil 14b), kıtasal kabuk
alanına yakın bölgelerde yer alırlar.
Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçlar negative Ta ve Ti anomalileri ile pozitif Rb, Th, K,
Nb ve Pb anomalilerine sahip olup, LILE ve LREE elementlerce zenginleşmişlerdir. Negatif
Nb-Ta anomalileri ile LILE ve LREE elementlerde gözlenen zenginleşmeler, yitim ile ilişkili
magmaların karakteristik özelliğidir. Bu durum, aynı zamanda zenginleşmiş bir manto
kaynağınını da işaret edebilir. Keza, yiten dilimin ya da sedimanlardan metasomatik
reaksiyonlar sonucu açığa çıkan ve LILE elementlerce zengin sıvıların mantoya akışı ile manto
kaynağı nisbeten zenginleşmiş olur (Pearce, 1983; McCulloch ve Gamble, 1991; Hawkesworth
ve diğ, 1997; Elburg ve diğ, 2002; Cameron vd. 2003).
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Şekil 14. İncelenen örneklerin, (a) Nb/La’ya karşı La/Yb, (b) CePb’ye karşı Ce,
diyagramları. Primitive manto değerleri Hofmann (1988), kıtasal kabuk,
okyanus sırtı bazaltları (MORB), okyanus adası bazaltları (OIB) ve yay
volkaniklerine ait değerler Schmidberger ve Hegner (1999), MORB ve OIB
değerleri Harms vd. (1997).
Çakırbağ Granitoyidi’ne ait örneklerinin Th/U değerleri 3.3-5.8 arasında olup, Th/U’a
karşı Th diyagramında (Şekil 15a) ve Th/U’a karşı U diyagramında (Şekil 15b) örnekler orta
kıtasal kabuktan türeyen magma alanında yer alırlar.
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Şekil 15. İncelenen örneklerin, a) Th/U’a karşı U ve b) Th/U’a karşı U diyagramlarındaki
konumları. AKK, alt kıtasal kabuk; OKK, orta kıtasal kabuk. Alt, orta kıtasal
kabuk değerleri Rudnick ve Gao (2003), ilksel manto değerleri Hofmann
(1988).
5. SONUÇLAR
• Çakırbağ Granitoyidi yaklaşık elips şekilli olup, Eosen yaşlı volkanik kayaçları
kesmiştir.
• Çakırbağ Granitoyidi monzonit ve kuvarslı monzonit bileşimli kayaçlardan oluşmakta
olup, plajiyoklas, kuvars, ortoklas, piroksen, biyotit ve amfibol gibi ana minerallerden; apatit
ve zirkon gibi tali minerallerden oluşurlar.
• Çakırbağ Granitoyidini oluşturan kayaçlardaki plajiyoklasların An içerikleri 62-11, Kfeldispatların bileşimleri Or78-65 ve biyotitlerin magnezyum numaraları [Mg/(Mg+Fe2+)] 0.60.7 arasındadır. Piroksenler diyopsit ve klinopiroksen bileşimli olup, Mg numaraları 0.730.76 arasındadır.
• Çakırbağ Granitoyidi, genel olarak I-tipi, kalk-alkalen, yüksek-K ve şoşonitik özelliğe
sahiptir.
• Ana ve iz element değişimleri, granitoyidin gelişiminde plajiyoklas, amfibol ve Fe-Ti
oksit fraksiyonlaşmasının etkili olduğunu göstermektedir.
• İncelenen kayaçlara ait apatit-zirkon jeotermometresi göre, plütonda hesaplanan
kristallenme sıcaklıkları 726-909 °C arasında değişmektedir.
• Çakırbağ Granitoyidi’ne ait kayaçların jeokimyasal ve petrolojik özellikleri dikkate
alındığında, kayaçların ana magmasının litosferik mantodan türediği ve kabuk kayaçlarının
katkısının nisbeten az oranda rol oynadığı sonucuna varılmıştır.
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ARSLANDEDE GRANİTOYİDİ (BAYBURT-KD TÜRKİYE) VE İÇİNDEKİ MAFİK
MAGMATİK ANKLAVLARININ JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF THE ARSLANDEDE GRANITOID
(BAYBURT AREA, NE-TURKEY) AND THEIR MAFIC MAGMATIC ENCLAVES
Zikrullah Samet GÜLOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi
Abdullah KAYGUSUZ
Gümüşhane Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, Bayburt kuzeyindeki Arslandede Granitoyidi’nin petrografik ve tüm kayaç
jeokimyasal özellikleri belirlenerek, kayaçların kökenleri ve oluşum mekanizmaları ortaya
konulmuştur. Arslandede Granitoyidi yaklaşık 24 km2’lik bir alanda yüzeylenmiş olup, elips
şekilli bir plütondur. Granitoyidi oluşturan kayaçlar monzogabro, monzodiyorit, monzonit,
kuvarslı monzonit ve monzogranit bileşimli olup, ince-orta taneli dokular gösterirler.
Kayaçlarda magma karışımını gösteren dengesizlik dokuları gözlenir. Başlıca mineraller
kuvars, plajiyoklas, ortoklas, amfibol, klinopiroksen, biyotit, zirkon, apatit ve Fe-Ti oksit
minerallerinden oluşur. Arslandede Granitoyidi koyu renkli mafik magmatik anklavlar (MMA)
içerirler. Bu anklavlar monzodiyorit ve diyorit bileşimli olup, monzogranit ve monzonit türü
ana kayaçlar içerisinde bulunurlar. Arslandede Granitoyidi yüksek K’lu kalk-alkalen özellikte
ve I-tipinde olup, yüksek SiO2 içeriğine (% 50-71) sahiptir. Granitoyidi oluşturan kayaçlar
metalümin karakterli olup, Rb, Ba, Th, U, K ve Pb gibi büyük iyon yarıçaplı litofil elementlerce
zenginleşmişlerdir. Kondrite göre normalleştirilmiş nadir toprak element desenleri konkav
şekilli (LaN/YbN= 7.11-11.57) olup, negatif Eu anomalisi (EuN/Eu*=0.37-0.91) gösterirler.
Kayaçlarda gözlenen ana ve iz element değişimleri, granitoyidin gelişiminde amfibol,
plajiyoklas ve Fe-Ti oksit fraksiyonlaşmasının etkili olduğunu gösterir. Mafik magmatik
anklavlar (MMA) orta-yüksek K’lu ve metalümin karakterli olup, ana kayaçlara benzer
petrografik ve jeokimyasal özelliklere sahiptirler. MMA’lar büyük iyon yarıçaplı litofil
elementler ve hafif nadir toprak elementlerce zenginleşmiş olup, ana kayaçlar ile uyumlu bir
yönseme sunarlar. Arslandede Granitoyidi ve içerdikleri MMA’lardaki apatit ve zirkon
minerallerinden yapılan hesaplamalarda, kristallenme sıcaklıkları MMA’larda 647-836 °C, ana
kayaçlarda ise 671-836 °C arasında bulunmuştur. Petrografik, jeokimyasal ve jeotermometre
çalışmaları birlikte değerlendirildiğinde, MMA’lar ve bunların ana kayaçları arasındaki
etkileşimlerin olduğu ve bu nedenle benzer jeokimyasal özelliklere sahip olduklarını
anlaşılmaktadır.
Tüm veriler dikkate alındığında, Arslandede Granitoyidi’ni oluşturan kayaçların ana
magmasının litosferik mantodan türediğine ve kabuk kayaçlarının katkısının nisbeten az
olduğuna işaret eder.
Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, Bayburt, Arslandede Granitoyidi, Jeokimya, Mafik
magmatik anklav, Eosen
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ABSTRACT
In this study, petrographical and whole-rock geochemical features of the Arslandede
Granitoid and their mafic magmatik enclaves in the north of the Bayburt were determined, and
the evolution and origin of plutonic rocks were investigated. The Arslandede Granitoid surfaces
are elipse shaped, and settled approximately in an area of 24 km2. The granitoid rocks consists
of monzogabbro, monzodiorite, monzonite, quartz monzonite and monzogranite in
composition, and shows fine to medium grained textures. The rocks of granitoid shows
disequilibrium textures showing magma mixing. They composed of quartz, plagioclase,
ortoclase, amphibole, clinopyroxene, biotite, zircon, apatite and Fe-Ti oxide minerals. Mafic
microgranular enclaves (MMEs) in dark colour are observed in the Arslandede Granitoid. These
MMEs are composed of diorite and monzodiorite, and are observed in the monzonite and
monzogranite composed host rocks. The Arslandede Granitoid is generally I-type and high-K
calc-alkaline characters, and has high SiO2 (% 50-71) contents. The rocks have metalüminous
characters and enriched in large ion lithofile elements such as Rb, Ba, Th, U, K and Pb.
Chondrite normalized REE patterns are concave shaped (LaN/YbN=7.11-11.57), and show
negative Eu-anomalies (EuN/Eu*=0.37-0.91). Major and trace element variations indicate
significant role of plagioclase, amphibole and Fe-Ti oxide fractionation during the evolution of
rocks. The mafic magmatic enclaves (MMEs) has medium to high-K calc-alkaline and
metaluminous characters, and show similar petrographical and geochemical characters similar
to host plutonic rocks. The MMEs are enriched in LILE and HREE, and show a concordant
trend with the host rocks. The calculated values of apatite and zircon crystallization
temperatures, the Arslandede Granitoid and their MMEs in them are nearly the same value, and
range between 671 to 836 °C in the host rocks and 647 to 836 °C in MMEs. When petrographic,
geochemical and geothermometer studies are evaluated together, it is understood that there are
interactions between MMEs and their host rocks and therefore they have similar geochemical
properties.
When all the data are taken into consideration, it indicates that the main magma of the
rocks constituting the Arslandede Granitoid were produced by the partial melting of lithospheric
mantle, with minor contribution from the crustal rocks.
Keywords: Eastern Pontides, Bayburt, Arslandede Granitoid, Geochemistry, Mafic
magmatic enclaves, Eocene
2. GİRİŞ
Çalışma alanı Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Alp-Himalaya Dağ kuşağı üzerinde olup,
Doğu Karadeniz Dağları’nın güney kesiminde yer almaktadır (Şekil 1a). Bu çalışmada, Bayburt
yöresinde yer alan Arslandede Granitoyidi ve içindeki mafik magmatik anklavlar (MMA)’ın
tüm kayaç jeokimyası ortaya konularak, kayaçların oluşum mekanizmaları ve kökenleri
belirlenmeye çalışılmıştır.
3. MATERYAL VE METOT
İnceleme alanından derlenen ve mineralojik ve petrografik özellikleri belirlenen kayaç
örneklerine ait 14 adet örneğin ana, iz ve nadir toprak element analizleri Kanada da ACME
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Analiz Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Ana ve iz elementler ICP-AES yöntemiyle, nadir toprak
elementler ise ICP-MS yöntemi ile analiz edilmiştir.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1. Jeoloji ve Petrografi
İnceleme alanı Arslandede Köyü ve yakın civarında olup, yaklaşık 24 km2’lik bir alandan
oluşur. İnceleme alanındaki en yaşlı kayaçları Eosen yaşlı Yazyurdu Formasyonu oluşturur. Bu
birim Eosen yaşlı Arslandede Granitoyidi tarafından kesilmiş olup, tüm birimler Kuvaterner
yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak üstlenirler (Şekil 1b).

Şekil 1. (a) İnceleme alanının yer bulduru haritası, (b) İnceleme alanının jeolojik haritası
(Güloğlu, 2017’den değiştirilerek), (c) Arslandede Granitoyidi ve içindeki anklavların
arazideki görünümü (MMA: Mafik Magmatik Anklav)
Arslandede Granitoyidi yaklaşık elips şekilli olup, uzun ekseni kuzeydoğu-güneybatı
istikametinde uzanım gösterir. Yaklaşık 3-4 km uzunluğunda ve 1-2 km genişliğinde olup
yaklaşık 7 km2lik bir alanda yüzeyleme verir (Şekil 1b). Arslandede Granitoyidi, Eosen yaşlı
volkanitleri kesmiştir.
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Arslandede Granitoyi bol miktarda mafik magmatik anklav (MMA) içerir (Şekil 1c).
MMA’ların tümü, içinde bulundukları kayaca göre çok daha fazla ferromagnezyen mineraller
içerirler ve tane boyutları da içerisinde bulundukları ana kütle kayaçlarındakilere göre daha
küçüktür (Şekil 1c).
Arslandede Granitoyidi’ne ait modal analiz sonuçlar KAP diyagramına (Streickeisen,
1976) aktarıldığında (Şekil 2a), monzogabro, monzodiyorit, monzonit, kuvarslı monzonit,
granit bileşimli kayaçlardan oluştuğu görülür. Arslandede Granitoyidi’ndeki mafik
mikrogranüler anklavlar diyorit ve monzodiyorit bileşimindedir (Şekil 2b)
K
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Şekil 2. (a) Arslandede Granitoyidi’ne ait örneklerin, (b) Arslandede Granitoyidi içindeki
MMA’lara ait örneklerin modal analiz sonuçlarının KAP diyagramındaki
dağılımları (Streckeisen, 1976).
Dokusal olarak ince-orta taneli yer yer mirmekitik ve poikilik doku gözlenmiştir. Başlıca
plajiyoklas, kuvars, ortoklas, amfibol, biyotit, piroksen ve opak minerallerden oluşurlar
(Güloğlu vd. 2018).
4.2. Jeokimya
Arslandede Granitoyidi ve içlerindeki MMA’lara ait örneklerin ana element, iz element
ve nadir toprak element analizleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Arslandede Granitoyidi’nin monzogabro, monzodiyorit, monzonit, kuvarslı monzonit ve
granit bileşimli kayaçlardan oluştuğu görülür (Şekil 3a). Yine aynı diyagramda örnekler
subalkali seriye ait alanda yer alırlar (Sekil 3a). Arslandede Granitoyidi’ni oluşturan kalkalkalen karakterli kayaçlar K2O-SiO2 diyagramında yüksek potasyum sınırında ve şoşonitik
karaktere sahiptirler (Şekil 4a). Molar A/CNK-A/NK diyagramında tüm örnekler metalümin
karakterlidir (Şekil 5a).
Jeokimyasal analizler (Na2O+K2O)-SiO2 diyagramına düşürüldüğünde, MMA’ların
diyorit ve monzodiyorit bileşimli kayaçlardan oluştuğu görülür (Şekil 3b). MMA’yı oluşturan
subalkalen karakterli kayaçlar K2O-SiO2 diyagramında yüksek potasyumlu kalk-alkalen
karakterli bileşim sunarlar (Şekil 4b). Molar A/CNK-A/NK diyagramında örnekler, ana
kayaçlara benzer şekilde, metalümin bölgesinde yer alırlar (Şekil 5b).
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Tablo 1. Arslandede Granitoyidi ve içlerindeki MMA’lara ait kayaçların ana (%), iz (ppm) ve
nadir toprak element (ppm) analizleri
mnzgbr mnzdi
mnz
qmnz
Örnek
M12
M14
M20
M13
M3
M21
M23
M24
M5
SiO2
49.49 51.21 53.00 57.59 58.06 59.35 60.23 61.65
62.61
TiO2
0.95
0.93
0.91
0.83
0.72
0.75
0.73
0.63
0.50
Al2O3
16.38 15.97 15.89 16.45 16.75 16.49 16.11 16.28
15.15
Fe2O3T
9.42
9.51
10.50 7.02
6.57
6.30
6.54
5.61
4.59
MnO
0.21
0.23
0.15
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.08
MgO
5.38
4.79
5.74
2.86
2.91
2.44
2.33
2.10
1.87
CaO
9.25
8.19
6.99
5.46
5.74
4.92
4.39
4.34
3.42
Na2O
3.24
3.13
2.63
3.24
3.40
3.42
3.85
3.62
2.92
K2O
2.10
2.80
3.06
4.06
3.33
4.51
4.36
4.33
4.67
P2O5
0.26
0.33
0.29
0.29
0.28
0.29
0.24
0.21
0.15
AK
3.00
2.50
0.50
1.80
1.80
1.10
0.80
0.90
3.80
Toplam
99.68 99.59 99.66 99.72 99.68 99.69 99.69 99.77
99.76
Co
28.00 25.80 20.60 18.10 16.00 14.80 17.10 13.60
9.80
Ni
19.80 11.40 9.30
7.80
10.10 9.40
7.70
6.60
7.00
V
274.0 281.0 253.0 167.0 174.0 138.0 137.0 119.0
98.0
Cu
52.5
117.6 57.3
157.4 35.30 73.20 93.60 68.80
48.60
Pb
7.50
11.10 3.50
23.00 13.50 17.50 21.10 17.50
15.90
Zn
60.00 62.00 21.00 59.00 54.00 41.00 53.00 29.00
95.00
W
0.80
1.20
1.40
1.40
2.00
2.40
2.00
3.20
3.10
Rb
45.7
60.4
79.8
132.7 106.5 157.2 142.2 149.2
167.3
Ba
646.0 811.0 691.0 757.0 1105. 706.0 717.0 638.0
644.0
Sr
815.4 723.4 600.5 465.8 504.2 440.0 408.6 357.8
294.5
Ta
0.50
0.50
0.60
1.00
0.80
1.10
0.90
1.00
1.10
Nb
8.30
7.20
10.00 15.90 11.70 17.40 16.80 16.50
12.20
Hf
2.80
2.60
3.50
5.40
4.50
5.80
6.30
6.20
4.80
Zr
101.20 87.90 124.10 238.30 162.40 230.50 243.60 240.00 189.70
Y
21.00 20.90 22.40 23.30 21.80 22.40 21.50 20.60
19.80
Th
7.20
8.00
10.20 21.60 18.80 26.20 28.00 28.40
23.60
U
1.60
2.00
2.50
5.00
5.80
5.70
5.90
4.50
4.60
Ga
15.10 15.50 14.60 14.40 14.00 14.10 14.30 13.70
12.40
La
23.90 26.40 30.60 37.30 34.40 44.50 38.80 37.90
30.30
Ce
49.00 51.60 58.20 77.30 64.80 83.10 75.20 75.80
54.30
Pr
5.37
5.95
6.38
8.17
6.60
8.66
7.75
7.62
6.11
Nd
22.70 23.90 26.40 30.50 23.30 34.00 27.00 27.40
22.00
Sm
4.90
5.04
5.29
5.50
5.22
6.09
5.58
4.80
4.09
Eu
1.32
1.47
1.54
1.27
1.23
1.17
1.13
1.06
0.84
Gd
4.62
4.87
4.91
5.38
4.43
5.25
4.76
4.58
3.66
Tb
0.74
0.74
0.75
0.77
0.70
0.76
0.70
0.70
0.58
Dy
3.77
3.93
4.43
4.63
4.08
4.26
4.03
4.12
3.12
Ho
0.85
0.77
0.86
0.94
0.85
0.89
0.82
0.86
0.69
Er
2.24
2.36
2.56
2.91
2.65
2.66
2.57
2.61
2.12
Tm
0.33
0.35
0.38
0.42
0.38
0.38
0.36
0.39
0.35
Yb
2.27
2.33
2.25
2.62
2.28
2.60
2.53
2.69
2.31
Lu
0.35
0.35
0.36
0.42
0.39
0.39
0.35
0.43
0.34
(La/Lu)N
7.07
7.81
8.80
9.20
9.13
11.81 11.48 9.13
9.23
(La/Sm)N
3.07
3.30
3.64
4.27
4.15
4.60
4.38
4.97
4.66
(Gd/Lu)N
1.64
1.73
1.69
1.59
1.41
1.67
1.69
1.32
1.34
Eu=Eu/Eu* 0.84
0.90
0.91
0.71
0.76
0.62
0.65
0.68
0.65
Mg #
53.08 49.94 51.99 44.66 46.73 43.41 41.37 42.58
44.66
K2O/Na2O 0.65
0.89
1.16
1.25
0.98
1.32
1.13
1.20
1.60
A/CNK
0.67
0.69
0.78
0.84
0.85
0.85
0.85
0.88
0.94
Sr/Y
38.83 34.61 26.81 19.99 23.13 19.64 19.00 17.37
14.87
AK (ateşte kayıp): Toplam uçucu içeriği. Mg# = Mol100xMgO/(MgO+Fe 2O3). Fe2O3: Toplam
demir A/CNK= Mol Al2O3/(CaO+NaO+K2O). Eu*=(Sm+Gd)N/2. mnzgbr: monzogabro,
mnzdi: monzodiyorit, mnz: monzonit, kmnz: kuvarslı monzonit, gr: granit, di: dioyorit
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Tablo 1’devam ediyor
qmnz
Örnek
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3T
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
AK
Toplam
Co
Ni
V
Cu
Pb
Zn
W
Rb
Ba
Sr
Ta
Nb
Hf
Zr
Y
Th
U
Ga
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
(La/Lu)N
(La/Sm)N
(Gd/Lu)N
Eu=Eu/Eu*
Mg #
K2O/Na2O
A/CNK
Sr/Y

M7
62.72
0.56
15.53
5.27
0.11
2.11
4.28
3.10
4.16
0.17
1.80
99.81
12.20
7.30
115.0
45.10
14.30
43.00
1.70
142.7
603.0
382.2
0.90
12.70
5.40
205.50
21.30
22.60
3.90
12.50
32.80
63.40
6.93
24.90
4.62
0.93
4.27
0.64
3.81
0.81
2.56
0.39
2.54
0.39
8.71
4.47
1.36
0.63
44.23
1.34
0.89
17.94
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di
MMA
M10
M65
M9
M4A
63.59 70.03 71.21 58.02
0.56
0.34
0.29
0.69
15.83 14.22 13.89 16.41
5.11
3.11
2.54
7.42
0.11
0.07
0.06
0.17
1.95
1.18
0.62
3.39
4.19
2.01
1.58
6.35
3.29
3.27
3.01
3.43
4.33
4.96
5.76
2.35
0.17
0.08
0.06
0.27
0.60
0.70
0.80
1.00
99.73 99.97 99.82 99.50
11.00 5.70
4.50
15.15
6.70
4.50
3.30
10.40
110.0 73.0
38.0
175.00
52.00 44.20 24.70 117.10
16.60 19.60 21.00 14.40
38.00 18.00 27.00 37.00
2.80
5.20
6.40
2.70
145.5 182.3 205.2 86.90
657.0 670.0 605.0 317.00
365.6 203.4 175.0 402.10
0.80
1.10
1.30
1.30
12.60 11.40 13.70 11.90
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6.43
7.69
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5.18
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1.02
2.36
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3.06
0.37
0.53
0.47
0.49
2.49
3.78
3.04
3.16
0.40
0.56
0.49
0.46
9.29
7.28
9.04
6.91
4.85
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5.43
3.50
1.31
1.16
1.10
1.42
0.64
0.63
0.37
0.61
43.05 42.91 32.59 47.51
1.32
1.52
1.91
0.69
0.89
0.99
0.99
0.83
17.16 9.12
7.17
14.89
gr

M4
63.56
0.54
15.56
4.82
0.09
1.81
4.24
3.02
4.35
0.16
1.60
99.75
10.50
7.20
102.0
55.70
8.70
35.00
2.80
135.8
631.0
347.2
0.80
12.10
5.30
197.3
21.1
24.40
5.80
12.90
32.90
62.20
6.38
23.50
4.17
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4.06
0.64
3.79
0.77
2.35
0.37
2.43
0.39
8.73
4.97
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0.66
42.66
1.44
0.90
16.45
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0.70
10.20
4.40
151.90
25.90
13.40
4.30
14.90
33.70
65.60
7.55
30.80
6.03
1.15
5.57
0.87
4.73
0.93
3.03
0.47
2.96
0.48
7.27
3.52
1.44
0.60
51.56
0.65
0.75
14.15

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

120

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

10

0

40

gbdi

gabro

5

50

granit

md
mgb
5

0

60
70
SiO2 (%)

80

sy
kmnz

90

40

50

diyorit
tonalit
granodiyorit

md
mgb

mnz

gbdi

mnz

sy
kmnz

diyorit
monzodiyorit

gabro

10

Na 2 O+K2 O (wt%)

15

granit
kuvarsli monzonit
monzonit
monzodiyorit
monzogabro

diyorit
tonalit
granodiyorit

Na2O+K2O (%)

15

2019

60

granit

70

80

90

SiO2 (wt%)

Şekil 3. (a) Arslandede Granitoyidi’ne (b) MMA’lara ait örneklerin SiO2-(Na2O+K2O)
sınıflama (Middlemost, 1994) diyagramı (gr: granit, qmnz: kuvarslı monzonit,
mnz: monzonit, mnzdi: monzodiyorit, mnzgbr: monzogabro)
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Şekil 4. (a) Arslandede Granitoyidi’ne (b) MMA’lara ait kayaç örneklerinin K2O-SiO2
diyagramı (Le Maitre vd., 1989) (Semboller Şekil 3’deki gibidir)
3.0
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1.5
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Şekil 5. (a) Arslandede Granitoyidi’ne (b) MMA’lara ait kayaç örneklerinin molar
A/CNK’ya karşı molar A/NK değişimine bağlı olan alüminobazlı sınıflama
(Mainar ve Piccoli, 1989) diyagramları (Semboller Şekil 3’deki gibidir).
Arslandede Granitoyidi’nin ilksel mantoya (Sun ve McDonough, 1989) göre normalize
edilmiş iz element dağılım diyagramları Şekil 6’da verilmiştir. İlksel mantoya göre
normalleştirilmiş iz element dağılım diyagramında genel olarak zenginleşme görülmektedir.
Özellikle büyük iyon yarıçaplı elementlerde (LIL) (Rb, Ba, Th, U, K, Pb) zenginleşme oldukça
fazladır. Nb, Ta, Ti, P elementlerinde oldukça belirgin negatif bir anomali gözlenir (Şekil 6).
Özellikle Th, Rb gibi elementlerdeki zenginleşme kabuk etkisini yansıtmaktadır. Negatif Nb
anomalisi, kayaçların ana magmasının gelişiminde, yitim bileşeninin etken bir rol oynadığını
ifade eder.
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Şekil 6. Arslandede Granitoyidi’ne ait kayaçların primitif mantoya göre (Sun ve
McDonough, 1989), normalize edilmiş iz element dağılım diyagramları.
İlksel mantoya göre normalleştirilmiş iz element dağılım diyagramında (Şekil 7)
MMA’lara ait örneklerde genel olarak zenginleşme görülmektedir. Özellikle büyük iyon
yarıçaplı elementlerde, bu zenginleşme Rb, Ba, Th ve U’da fazladır. Nb, Ta, Ti ve P gibi
elementlerde belirgin olan negatif bir anomali gözlenmektedir. Ana kaya ile benzer dağılım
sergilerler (Şekil 7).
Kondirite göre normalize edilmiş nadir toprak element dağılım diyagramında tüm
örneklerin birbirlerine benzerlik göstermeleri granitoyidi oluşturan kayaçların aynı kökenden
türemiş olduklarını belirtir. Aynı zamanda aynı magmanın farklilaşması (FC) ürünleri
olduklarını gösterir (Şekil 8). Kayaçlardaki hafif nadir toprak element zenginleşmesi (HNTE),
orta ve ağır nadir toprak element (ANTE) zenginleşmesine göre daha fazladır. İncelenen
örneklerdeki negatif Eu anomali yapması, kayaçların gelişiminde plajiyoklas ayrımlaşmasının
önemli bir rol oynadığını göstermektedir.
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Şekil 7. Arslandede Granitoyidi içindeki MMA’ların primitif mantoya göre (Sun ve
McDonough, 1989) normalize edilmiş nadir toprak element dağılımları
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Şekil 8. Arslandede Granitoyidi’ne ait kayaçlarının kondirite (Taylor ve McLennan,
1985) göre normalize edilmiş nadir toprak element dağılımları
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Kondirit’e göre normalleştirilmiş (normalleştirme değerleri Taylor ve McLennan,
1985’den alınmıştır) nadir toprak element diyagramlarında (Şekil 9), MMA’ların göstermiş
oldukları yönseme aşağıya doğru içbükey şeklindedir. Ana kayaçlara benzer dağılım sunarlar
(Şekil 8 ve 9).
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Şekil 9. Arslandede Granitoyidi içindeki MMA’ların kondirite göre (Taylor ve McLennan,
1985) göre normalize edilmiş nadir toprak element dağılımları.
İz element konsantrasyonlarını ele alan Nb-Y diyagramlarında (Pearce vd., 1984)
Arslandede Granitoyidi’ne ait örnekler volkanik yay granitoyidleri (VAG) ve eş zamanlı
çarpışmayla granitoyidler (Syn+COLG) alanı içinde yer alır (Şekil 10a). Rb-(Y+Nb)
diyagramında (Pearce vd., 1984) ise volkanik yay granitoyidleri (VAG), plaka içi granitoyidleri
(WPG) ve eş zamanlı çarpışma granitoyidler (Syn+COLG) alanlarının üçlü kesişme noktasına
yakın bir yerde konumlanmışlardır (Şekil 10b).
a

1000

b

1000
Syn-COLG

WPG

10

LG
-C

O

100

Po
st

100

Rb (ppm)

Nb (ppm)

WPG

10

ORG

ORG

VAG

VAG+Syn-COLG
1

1
1

10

100

Y (ppm)

1000

1

10

100

1000

Y+Nb (ppm)

Şekil 10. Arslandede Granitoyidi ve içlerindeki MMA’lara ait örneklerin (a) Rb-(Y+Nb), (b)
Nb-Y, (c) Rb-(Yb+Ta) ve (d) Rb/30-Hf-Ta*3 tektonik ortam ayırtman
diyagramlarındaki (Haris vd., 1986) konumları. WPG: levha içi granitler, SynCOLG: çarpışmayla eş zamanlı granitler, VAG: volkanik yay granitoyidleri, ORG:
okyanus ortası sırtı granitleri (Semboller Şekil 3’deki gibidir)
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3.5. Jeotermometre Hesaplamaları
3.5.1. Zirkon ve Apatit Jeotermometresi
Apatit ve zirkon doygunluk sıcaklığını (Watson ve Harrison, 1983; Hanchar ve Watson,
2003; Miller vd., 2003) hesaplamak için, kayaç örneklerinin tüm kayaç jeokimyasal analiz
sonuçları kullanılmıştır. Sokulum yapan magmanın maksimum ya da minimum sıcaklığına ve
ergiyiğin bu bileşenlerce doymuş ya da doymamış olmasına bağlı olarak sıcaklık değerleri
değişim gösterirler.
Arslandede Granitoyidi’ne ait ana kayaçlardan zirkonlardan yapılan hesaplamalarda
sıcaklıklar 644-804 ºC arasında değişirken, MMA’larda kristallenme sıcaklıkları 674-723ºC
arasındadır (Tablo 2).
Ana kayaçlardan apatitlerden yapılan hesaplamalarda sıcaklıklar 745-904 ºC arasında,
MMA’lardaki kristallenme sıcaklıkları ise 863-877 ºC arasındadır (Tablo 2).
Tablo 2. Arslandede Granitoyidi ve içlerindeki MMA’lara ait sıcaklık değerleri
Kayaç
Örnek No
T °C (Zirkon)
T (AP) HW (Apatit)
M9
gr
790
867
M13
mnz
767
881
M15
mnz
766
889
M3
mnz
740
882
M21
mnz
770
904
M23
mnz
776
891
M24
qmnz
784
893
M25
qmnz
804
891
M5
qmnz
779
866
M7
qmnz
777
881
M4
qmnz
775
884
M10
qmnz
781
891
M14
mnzdi
646
804
M20
mnzdi
691
815
M12
mnzgbr
644
745
M10B
di MMA
713
877
M10A
di MMA
723
874
M9B
mnzdi MMA
674
868
M9A
mnzdi MMA
711
863
mma: mafik magmatik anklav, gr: granit, mnz: monzonit, qmnz: kuvarslı
monzonit, mnzdi: monzodiyorit, mnzgbr: monzogabro, di: diyorit, mnzdi:
monzodiyorit, Sıcaklıklar (Hanchar ve Watson, 2003) göre hesaplanmıştır.

4.1. Arslandede Granitoyidi’nin Petrolojisi
Ortalama Nb/Ta oranları mantodan türeyen magma için 17.5 ve kabuktan türeyen
magmalar için de 11-12 arasındadır (Green, 1995). Arslandede Granitoyidi’ne ait örneklerin
Nb/Ta oranları 11-19 arasında olup, MMA’larin Nb/Ta oranları evsahibi kayaçlara benzer olup
9-15 arasındadır. Bu değerler mantodan türeyen magmalara işaret eder.
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Yüksek Nb/La oranları OIB benzeri astenosferik manto kaynağına (Nb/La>1), düşük
Nb/La oranları (Nb/La<0.5) litosferik manto kaynağına, 0.5-1 arasındaki Nb/La değerler ise
litosferik-astenosferik manto karışımına işaret eder. Litosferik manto HNTE’lere nazaran
YAÇE elementlerce (örneğin Nb ve Ta) daha fazla tüketilmişlerdir (Smith vd., 1999). İncelenen
ana kayaçlara ait örnekler düşük Nb/La değerlerine (0.3-0.5) sahip olup, litosferik manto
kaynağına işaret eder. MMA’ların Nb/La değerleri (0.3-0.4) ana kayaçlara benzerdir.
Arslandede Granitoyidi’ne ait örneklerin Ce/Pb oranlarının 3-17 ppm arasında olması ve
okyanusal bazaltlardan (Hofmann, 1988) belirgin farklılıklar sunması, örnekleri oluşturan
magmaların normal astenosferik manto ergimesi ile türemediğini gösterir.
Arslandede Granitoyidi’ne ait örnekler Nb/La’ya karşı La/Yb diyagramında (Şekil 11a)
litosferik manto alanında yer almakta olup, ortalama kıtasal kabuk değerlerine yakın alanlarda
toplanmışlardır. Benzer şekilde Ce/Pb’ye karşı Ce diyagramında (Şekil 11b), kıtasal kabuk
alanına yakın bölgelerde yer alırlar.
Arslandede Granitoyidi’ne ait kayaçlar negative Nb, Ta ve Ti anomalileri ile pozitif Rb,
Th, K ve Pb anomalilerine sahip olup, BIYLE ve HNTE elementlerce zenginleşmişlerdir.
Negatif Nb-Ti anomalileri ile BIYLE ve HNTE elementlerde gözlenen zenginleşmeler, yitim
ile ilişkili magmaların karakteristik özelliğidir. Bu durum, aynı zamanda zenginleşmiş bir
manto kaynağınını da işaret edebilir. Keza, yiten dilimin ya da sedimanlardan metasomatik
reaksiyonlar sonucu açığa çıkan ve BIYLE elementlerce zengin sıvıların mantoya akışı ile
manto kaynağı nisbeten zenginleşmiş olur (Pearce, 1983; McCulloch ve Gamble, 1991;
Hawkesworth ve diğ, 1997; Elburg ve diğ, 2002; Cameron vd., 2003).
100

b

Ce/Pb

MORB+OIB
10
kitasal kabuk

ilksel manto

yay volkanitleri
1

1

10

100

1000

Ce (ppm)

Şekil 11. İncelenen örneklerin, (a) Nb/La’ya karşı La/Yb, (b) CePb’ye karşı Ce
diyagramları. Primitive manto değerleri Hofmann (1988), kıtasal kabuk,
okyanus sırtı bazaltları (MORB), okyanus adası bazaltları (OIB) ve yay
volkaniklerine ait değerler Schmidberger ve Hegner (1999), MORB ve OIB
değerleri Harms vd. (1997) (semboller için Şekil 3’e bakınız).

Arslandede Granitoyidi’ne ait örneklerinin Th/U değerleri 3.2-6.3, MMA’lara ait değerler
ise 2.4-3.1 arasında olup, Th/U’a karşı Th ve U diyagramlarında (Şekil 12) mafik örnekler daha
ziyade N-MORB’dan türeyen magmalara yakın alanda, felsik örnekler ise orta kıtasal kabuktan
türeyen magma alanında yer alırlar.
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Şekil 12. İncelenen örneklerin, (a) Th/U’a karşı Th ve (b) Th/U’a karşı U diyagramındaki
konumları. AKK, alt kıtasal kabuk; OKK, orta kıtasal kabuk. Alt, orta kıtasal kabuk
değerleri Rudnick ve Gao (2003), Primitive manto değerleri Hofmann (1988)
(semboller için Şekil 3’e bakınız).
İncelenen Eosen yaşlı granitlerin önemli bir kısmında koyu renkli MMA’lar gözlenmiştir.
Anklavlar içinde yer aldıkları ana kayaçlardan daha ince taneli ve daha koyu renkli olup, onlara
benzer mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özellikler sunarlar.
İncelenen MMA’lar diyorit ve monzodiyorit bileşimli olup, monzonit ve monzogranit
bileşimli ana kayaçlar içerisinde gözlenirler. MMA’ların bileşimleri orta-yüksek metalümin
(A/CNK=0.71-0.83) arasında değişir ve ana kayadan daha düşük A/CNK, SiO2 ve K2O/Na2O
oranlarına sahiptir (Tablo 3.5). MMA’lerde gözlenen magmatik dokular ve ana kayaçlara
(0.67–0.99) nazaran daha düşük ASI değerleri (0.71–0.83), MMA’ların magmatik kökenli
olduklarına işaret eder. Kondrite göre normalize edilmiş nadir toprak element diyagramında
MMA örnekleri tüm hafif NTE ve ağır NTE’lerce zenginleşmiş olup, ana kaya ve anklavlar
birbirine uyumlu bir dağılım gösterirler. İlksel manto’ya göre normalize edilmiş iz element
dağılım diyagramlarında, ana kayaçların gösterdigi anomaliler MMA’lara benzerlik gösterirler.
Tüm bu özellikler dikkate alındığında, Arslandede Granitoyidi içindeki MMA’lar ana kaya
içerisinde soğumuş olan mafik magmanın küçük kütlelerini temsil eden magma mixing/magma
mingling ürünleri olarak kabul edilebilirler.

5. SONUÇLAR
• Arslandede Granitoyidi monzogabro, monzodiyorit, monzonit, kuvarslı monzonit ve
granit bileşimli kayaçlardan oluşmakta olup, plajiyoklas, kuvars, ortoklas, hornblend, biyotit
ve ojit gibi ana minerallerden; apatit ve zirkon gibi tali minerallerinden oluşurlar.
• Arslandede Granitoyidi’ni oluşturan kayaçların SiO2 içerikleri % 51-77 arasında
değişmektedir.
• Arslandede Granitoyidi, genel olarak I-tipi, yüksek-K içeriğine sahip, metalümin
karakterli ve kalk-alkali özellik göstermektedir.
• Ana ve iz element değişimleri, granitoyidin gelişiminde plajiyoklas, hornblend ve FeTi oksit fraksiyonlaşmasının etkili olduğunu göstermektedir. Tektonik yerleşim
diyagramlarına göre, plüton çarpışma sonrası granitoyid özelliği göstermektedir.
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• Arslandede Granitoyidi içinde mafik magmatik anklav (MMA)’lar diyorit ve
monzodiyorit bileşimli olup, içinde bulundukları ev sahibi kayaçlarla benzer mineralojik ve
petrografik özellikler gösterirler.
• Mafik magmatik anklavlar başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, hornblend, piroksen
ve opak mineraller gibi ana minerallerden; apatit ve zirkon gibi tali minerallerinden oluşurlar.
• Mafik magmatik anklavların SiO2 içerikleri % 51-77 arasında olup, ana kayaçlardan
daha düşük değerlere sahiptirler. Mafik magmatik anklavlar ana kayaçlara benzer şekilde Itipi, yüksek-K içeriğine sahip, metalümin karakterli ve kalkalkali özellik göstermektedir.
• İncelenen kayaçlara ait apatit-zirkon jeotermometresi göre, plütonlarda hesaplanan
kristalizasyon sıcaklıkları 644-909°C arasında, MMA’larda ise 674-877 arasında
değişmektedir.
• Mafik magmatik anklavlar (MMA) ana kayaçlarla benzer jeokimyasal özelliklere
sahip olup, ana kayaç içerisinde soğumuş mafik magmanın küçük kütlelerini temsil eden
magma mixing/mingling ürünleridir.
• Eosen yaşlı Arslandede Granitoyidi’ne ait kayaçların jeokimyasal ve petrolojik
özellikleri dikkate alındığında, kayaçların ana magmasının litosferik mantodan türediği ve
kabuk kayalarının etkisinin az oranda olduğu sonucuna varılmıştır.
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Abstract
Partial differential equations are mathematical models of natural phenomena. The physical
interpretation of the solution functions of these equations improves the perspective of natural
phenomena. The solutions of these mathematical models are more valuable when they become
physically meaningful. For this reason, many scientists have been working on this for a long
time and will continue to do so. In this study, Liouville equation which has an important place
in mathematical physics will be discussed. This equation will be obtained by traveling wave
solutions that have great physical meaning. There are many methods in the literature for
obtaining solutions of nonlinear partial differential equations. However, (1 / G ') -expansion
method is one of the powerful methods used to obtain traveling wave solutions and is an
important solution tool in mathematics. One of the most significant features of this method is
traveling wave solutions, another significant feature is that it offers shock wave solutions and
asymptotic behavior. The solution family that this method offers us also includes arbitrary
constants. These solutions can be called the traveling wave solution family. In order to obtain
a special solution which is called a stationary wave, which is a member of the traveling wave
solution family, special values are given to the free parameters in the exact solution. This gives
us the opportunity to present 3D and contour graphs of the specific solution. In this study,
graphs are presented by giving special values to independent parameters. Computer graphics
programs are used in drawing these graphics and performing complicated operations. This
method can be used to obtain reliable solutions of many nonlinear differential equations.
Key Words : (1 / G ') -expansion method, Liouville equation, Traveling wave solutions, Exact
solution.
Introduction
In last years, in many fields such as plasma physics, engineering, diffusion process, optical
fibers, and mathematical physics nonlinear partial differential equations (NLPDEs) are applied.
Thus, we attained exact solutions via some methods. For instance; Sine-Cosine and Tanh
methods [1], Adomian Decomposition and Variational iteration methods [2], extended ( G G )
-expansion method [3], Sumudu transform method [4], Generalized Kudryashov and improved
F-expansion methods [5], improved Bernoulli sub-equation function method [6], Auxiliary
equation method [7], Sub equation method [8], Conformable derivative operatör [9],
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( G G − 1 G ) -expansion method [10], the Exp-function methods [11], the modified exp
( − ( ) ) -expansion function method [12], the improved tan(ϕ (ξ) /2)-expansion method [13],
q-Homotopy Analysis Method [14], ( G G ) -expansion method [15] and et al. [16-19].
The Liouville equation appears in variety work, for example; obtained traveling wave solutions
of Liouville equation using ( G G ) -expansion method [20], a lattice analog of phase-space
fractional Liouville equation is studied [21], fractional generalization of Liouville equation is
discussed [22] and so on.
In this study, we have obtain traveling wave solution of the Liouville equation by using (1 / G ' )
-expansion method. The Liouville equation can be shown in the form of [20]

uxt + eu = 0.

(1.1)

2. (1 G ) -Expansion Method
Let two-variable general form of NLPDEs

 u u  2 u 
K  u , , , 2 ,...  = 0,
 t x x


(2.1)

in the form. Let u = u ( x, t ) = U ( ) ,  = x − ct. After, we can turn into nonlinear ODE for

U ( ) :

 (U ,U ,U ,U ,...) = 0.

(2.2)

Solution of Equation (2. 2) is supposed to be in form
i

m
 1 
U ( ) = a0 +  ai   ,
 G 
i =1

(2.3)

ai are constants, m is equilibrium term in Equation (2.2), and G = G ( ) provides the following
second order ODE
G + G +  = 0,

(2.4)

here,  and  are constants to be determined later. If the wished derivatives of the Equation
(2.3) are calculated and replacing in the Equation (2.2), a polynomial with (1 G  ) is attained.
By calculating the polynomial coefficients equal to zero, an algebraic equation system is
formed. Constituted equation system is solved with the aid of computer package program and
the default (2.2) solution function is fulfilled. As a result, solutions of Equation (1.1) are
obtained.

3. Solution of Liouville Equation
We take Equation (1.1). Thus, using transformation u = u ( x, t ) = ln v = U ( ) ,  = x − ct ,
taking once integral of Equation (1.1) we attain
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(3.1)

Using the transmutation
U = ln v,

(3.2)

(3.1) Equation reduces to nonlinear ODE in the form
−c ( vv  − v 2 ) + v 3 = 0,

(3.3)

where prime denotes differentiation with respect to  . Considering Equation (3.3), we find the
equilibrium term m = 2 and in Equation (2.3), the form of solution is as follows
2

 1 
 1 
v ( ) = a0 + a1   + a2   , a2  0.
 G 
G'

(3.4)

If we replace the Equation (3.4) in the Equation (3.3) and coefficients of the algebraic equation
are equal to zero, we may set up following systems
0

 1 
3

 : a0 = 0,
 G    
1

 1 
2
2

 : − c a0 a1 + 3a0 a1 = 0,


 G   

(3.5)

2

 1 
2
2
2

 : − 3c a0 a1 + 3a0 a1 − 4c a0 a2 + 3a0 a2 = 0,
 G    
3

 1 
2
2
3
2

 : − 2c a0 a1 − c a1 + a1 − 10c a0 a2 − c a1a2 + 6a0 a1a2 = 0,

 G   
4

 1 
2 2
2
2
2

 = − c a1 − 6c a0 a2 − 5c a1a2 + 3a1 a2 + 3a0 a2 = 0,
 G    
5

 1 
2
2
2

 = − 4c a1a2 − 2c a2 + 3a1a2 = 0,

 G   
6

 1 
2 2
3

 = − 2c  a2 + a2 = 0.
 G    
Case I. If
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a0 = 0, a1 = 2c , a2 = 2c 2 ,

(3.6)

substituting values (3.6) into (3.4), we obtain traveling wave solution for Equation (1.1):

v1 ( x, t ) =

2c 2
 

 − + A cosh    − A sinh   
 


2

+

2c


− + A cosh   − A sinh  


,

(3.7)

in here, if u ( x, t ) = ln v is inversely applied, the traveling wave solution is as follows





2c  2
2c

.
u1 ( x, t ) = ln
+
2
 



− + A cosh    − A sinh    
  − + A cosh    − A sinh    


 


(3.8)

Figure 1: The solution representing traveling wave solution in the u1 ( x, t ) obtained of the
Eq. (1.1) for c = −5,  = 1.2,  = −5, A = 4.
Case 2. If

 a1
a
, c= 1 ,
(3.9)

2
substituting values (3.9) into (3.4), we obtain traveling wave solution for Equation (1.1):
 a1
a1
v2 ( x, t ) =
+
,
(3.10)
2




−
+
A
cosh

−
A
sinh

 
 
  − + A cosh   − A sinh   

 

a0 = 0, a2 =

in here, if u ( x, t ) = ln v is inversely applied, the traveling wave solution is as follows
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 a1
a1

 . (3.11)
u2 ( x, t ) = ln
+
2
  



− + A cosh    − A sinh    
   − + A cosh    − A sinh    


  


Figure 2: The solution representing traveling wave solution in the u2 ( x, t ) obtained of the
Equation (1.1) for a1 = 5,  = −0.2,  = −2, A = 6.

4. Conclusion
In this article, (1 G ') -expansion method is used to find a series of traveling wave solutions for
Liouville equation. The graphs representing the stationary wave are presented in 3D and contour
form, by giving some specific values to the actual constants in the analytic solution. These
solutions show that this method is reliable, effective and may be useful to further understanding
of the mechanisms of partial differential equations (PDEs).
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Abstract
Nonlinear evolution equations express for natural phenomena in the whole universe from
science to engineering. These equations arise as a model of an event in universe.
When they become physically meaningful, the solutions of these mathematical models are more
valuable. Therefore, many scientists have been studying on this for centuries and will continue
to do so. In this work, nonlinear Phi-four equation which has an significant place in
mathematical physics will be discussed. This equation will be attained with traveling wave
solutions that have large physical meaning. In order to obtain the solutions of nonlinear partial
differential equations, there are various techniques in the literature. But, (1 / G ' ) -expansion
method is an significant solution instrument in mathematics and it is one of the strong methods
used to attain traveling wave solutions. One of the most important features of this method is
that it offers shock wave solutions and solutions that showing asymptotic behavior, while
another significant feature is that it offers hyperbolic, trigonometric, algebraic traveling wave
solutions. The exact solution family that this method offers us includes arbitrary constants. We
can call these solutions the traveling wave solution family. In order to obtain a special solution
called stationary wave, which is a member of the traveling wave solution family, specific values
are given to the independent parameters in the exact solution. This gives us the opportunity to
present 3D and contour graphs of the specific solution. In this article, graphs are presented by
giving exclusive values to independent parameters. While this study, drawing these graphics
and solve complicated operations have been attained with the help of computer package
program. (1 / G ' ) -expansion method is used to achieve powerful and reliable solution to many
nonlinear differential equations.

(1 G) -expansion method, Phi-Four equation,
differential equation.
Key Words :

Exact solutions, Partial

Introduction
It is known that nonlinear evolution equations play an important role in the investigation of
nonlinear physical phenomena. There are many methods for obtaining analytical solutions of
nonlinear differential equations. For instance; ( G '/ G ) -expansion method [1], sine-Gordon
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expansion method[2], Sumudu transform method [3], the modified exp(-Ψ(η))-expansion
function method [4-5], the first integral method [6], the exp-function method [7-8], qHomotopy Analysis Method [9] and at al. [10-12].
The Phi four equation appears sevareal study such as fund new traveling solution of Phi-four
equation using Weierstrass elliptic function method [13], solitons and periodic solutions were
obtained in this paper [14], fund spectral solutions of nonlinear time-dependent Phi-four using
Jacobi-Gauss-Lobatto collocation method [15], obtained analytic solutions of Phi-four equation
with help extended direct algebraic method [16].
In this paper, we have obtain analytic solutions of the Phi-four equation by using (1 / G ' ) expansion method. The Phi-four equation may be shown in form [17]
utt −  uxx − u + u 3 = 0.

(1.1)

2. (1 G ) -Expansion Method
We consider two-variable general form of NLPDEs

 u u  2 u 
P  u, , , 2 ,...  = 0,
 t x x


(2.1)

in the form. Let u = u ( x, t ) = U ( ) ,  = x − t. After, we can turn into nonlinear ODE for

U ( ) :

 (U ,U ,U ,U ,...) = 0.

(2.2)

Solution of Equation (2. 2) is supposed to be in form
i

 1 
U ( ) = a0 +  ai   ,
 G 
i =1
m

(2.3)

ai are constants, m is equilibrium term in Equation (2.2), and G = G ( ) provides the following
second order ODE
G + G +  = 0,

(2.4)

here,  and  are constants to be determined later. If the wished derivatives of the Equation
(2.3) are calculated and replacing in the Equation (2.2), a polynomial with (1 G  ) is obtained.
By calculating the polynomial coefficients equal to zero, an algebraic equation system is
formed. Created equation system is solved with by aid of computer package program and the
default (2.2) solution function is fulfilled. Consequently, solutions of Equation (1.1) are
attained.

3. Solution of Phi-Four Equation
We take Equation (1.1). Thus, using transformation u = u ( x, t ) = U ( ) ,  = x − t , taking once
integral of Equation (1.1) we attain
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(1 −  )U  − U + U 3 = 0.
(3.1)
Considering Equation (3.1), we find the equilibrium term m = 1 and in Equation (2.3), the form
of solution is as follows
 1 
U ( ) = a0 + a1   .
 G 

(3.2)

If we replace the Equation (3.2) in the Equation (3.1) and coefficients of the algebraic equation
are equal to zero, we may set up following systems
0

 1 
3

 : − a0 + a0 = 0,

G

  
1

 1 
2
2
2

 : − a1 +  a1 −  a1 + 3a0 a1 = 0,
 G    

(3.3)

2

 1 
2

 : 3 a1 − 3 a1 + 3a0 a1 = 0,

G

  
3

 1 
2
2
3

 : 2 a1 − 2 a1 + a1 = 0.
 G    

Case I. If

a0 = −1, a1 = −

2



, =

2 + 2

2

,

(3.4)

substituting values (3.4) into (3.2), we obtain traveling wave solution for Equation (1.1):

u1 ( x, t ) = −1 −

2
 

  − + A cosh ( −t + x )   − A sinh ( −t + x )   
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Figure 1: The solution representing traveling wave solution in the u1 ( x, t ) obtained of the
Equation (1.1) for  = 1,  = −4, A = 2.
Case 2. If
a0 = 1, a1 =

2
−1 + 

−

2
−1 + 

, =−

2
−1 + 

,

(3.6)

substituting values (3.6) into (3.2), we obtain traveling wave solution for Equation (1.1):

u 2 ( x, t ) =

− 2 ( −1 +  )  + 2e

2 ( −t + x )
−1+


−1 +   2 −1 +   + 2e



−1 +  A
2 ( −t + x )
−1+


A



.

(3.7)

Figure 2: The solution representing traveling wave solution in the u2 ( x, t ) obtained of the
Equation (1.1) for  = 2,  = 1, A = 3.
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4. Conclusion
In this paper, (1 G ) -expansion method is used to obtain a series of hyperbolic traveling wave
solutions for Phi-four equation. The graphs representing the stationary wave are by giving some
special values to the real constants in the analytical solution and presented in 3D and contour
form. These solutions show that this method is reliable, easy and may be useful to further
understanding of the mechanisms of (PDEs). In addition to, computer package program has
been applied for computations in this work.
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DENGE DIŞI GREEN FONKSİYONU YÖNTEMİ İLE KUANTUM
SİSTEMLERİN ENERJİ SEVİYELERİNİN TESPİTİ
Mehmet BATI
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

ÖZET
Kuantum sistemlerinin enerji seviyelerinin tespiti için sonlu farklar yöntemi ve sonlu elemanlar
yöntemi ile kesikleştirilen uzayda denge dışı Green fonksiyonu metodu kullanılmıştır. Enerji
seviyelerinin denge dışı Green fonksiyonları metodu ile uzayın kesikleştirme yöntemine göre
doğru ve hızlı bir şekilde nasıl hesaplanacağı bu çalışmada gösterilmiştir. Kuantum sistemi
olarak enerji özdeğerleri iyi bilinen bir boyutlu harmonik osilatör potansiyeli ele alınmıştır.
Sonlu farklar yönteminde, en yakın birinci, ikinci ve üçüncü komşuluklar hesaba dâhil
edilmiştir. Bu yöntemde en yakın üçüncü komşu örgü noktasının hesaba katılmasıyla sonuçların
oldukça hassas bir şekilde elde edildiği gösterilmiştir. Ayrıca sonlu elemanlar yönteminin
seçilen eleman sayısı kıyaslandığında en hassas ve en hızlı sonucu verdiği görülmüştür. Burada
anlatılan yöntemlerden sonlu elemanlar yöntemi çok karmaşık geometrideki sistemleri dahi
inceleme kabiliyetinin olması nedeniyle, oldukça kullanışlı ve gelecek çalışmalara yol gösterici
niteliktedir. Bir boyutlu harmonik osilatörün yerel durumlar yoğunluğunun hesabı da bu
çalışmada yer almıştır. Açık kuantum sistemlerinde enerji seviyesinin yerinin tespitinde
oldukça kullanışlıdır.
Anahtar Kelimeler : Denge dışı Green fonksiyonu, Sonlu farklar yöntemi, Sonlu elemanlar
yöntemi, Kuantum sistemler, Harmonik osilatör, Enerji Özdeğerleri

Giriş:
Kuantum kuyuları, kuantum telleri ve kuantum noktaları gibi düşük boyutlu yarı iletken
yapılardaki fiziksel olaylar, elektronik, optik ve taşınım özelliklerinin anlaşılması için deneysel
ve teorik olarak oldukça fazla çalışmalar yapılmaktadır [1].
Günümüzde aygıt üretim teknolojisi nano boyutlara inmiş ve bu mertebelerde aygıt
üretimindeki zorluklar nedeniyle aygıt performansının simülasyonlar ile önceden doğru bir
şekilde tahmin edilmesi önem arz etmektedir. Nano mertebelerde kuantum etkiler göz ardı
edilemeyeceğinden kuantum simülasyon tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çok
büyük ölçekli hesaplama süresi ve bellek ihtiyacı doğmaktadır. Günümüzde Transfer matris
yöntemi [3], Wigner fonksiyonu yöntemi [4], Pauli mastır eşitliği [5] ve Denge-dışı Green
fonksiyonu (NEGF) yöntemi[6] kullanılan kuantum mekaniksel simülasyon tekniklerinden
bazılarıdır. NEGF yönteminin en önemli avantajı öz enerji terimleri sayesinde saçılma ve
kontak etkilerinin hesaplamaya dâhil edilebilmesidir. NEGF yöntemi ile birçok kuantum
mekaniksel sistemin optik, termal ve elektronik özellikleri incelenmiştir [1,7-10].
Kuantum taşınım genellikle NEGF yönteminde ayrıştırmanın yanı sıra öz-enerji matrislerinin
tanımlanması genellikle tek tip kesikleştirme yapılarak sonlu farklar yöntemi (FDM) ile elde
edilir [11]. Ancak çok boyutlu yarı iletken aygıtların modellenmesinde düzensiz
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Geometrilerle karşılaşılmaktadır. Bu tip problemler mühendislikte sıklıkla kullanılan sonlu
elemanlar (FEM) yöntemi ile çözülebilir [12-13]. Sonlu elemanlar yöntemi ihtiyaca göre
yüksek hassasiyetli işlem yapılabilmesi ve çeşitli karmaşık geometrilere uygulana bilmesi
önemli üstünlüklerindendir. FEM ve FDM’ye göre sistemin enerji öz değerlerinin daha hassas
hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. Ancak FDM de en yakın komşu sayısı arttırılarak bu
dezavantaj giderilebileceğini bu çalışmamızda gösterdik.
Tipik bir boyutlu kuantum yapılardan olan harmonik salınıcı potansiyeli, gerek uygulamada
gerekse yöntem testi için oldukça kullanışlıdır. Teknolojik olarak birçok uygulama alanına
sahip olan Harmonik salınıcı problemi üzerine teorik ve deneysel olarak hala çok sayıda çalışma
yapılmaktadır.
Bu çalışmada bir boyutlu kapalı sistem harmonik salınıcı potansiyelinin enerji öz değerleri iyi
bilindiğinden kullandığımız yöntemlerin hassasiyetlerinin testi için kullanılmıştır.
Sistem ve Kullanılan Yöntemler:
Harmonik osilatör potansiyelinin şematik gösterimi Şekil-1 deki gibidir. Her bir bölge sınırı
konumları 𝐿𝑖 (i=1,2) ile belirtilmektedir.
Sisteme ait bir boyutlu Schrödinger dalga denklemi
ℏ2 𝑑 2 𝜓

− 2𝑚∗ 𝑑𝑥 2 + 𝑈(𝑥 )𝜓 = 𝐸𝜓

(1)

şeklindedir. Burada, 𝐸 elektron enerjisi ve 𝑚∗ elektronun etkin kütlesidir.
Elektrik alan (𝐹) biası altındaki harmonik osilatör potansiyeli profilinin fonksiyonel formu
−𝑒𝐹𝐿1 ,

𝑥 < 𝐿1

𝑚𝜔2

𝑥 2 , 𝐿1 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿2
−𝑒𝐹𝐿2 ,
𝐿2 < 𝑥

𝑈(𝑥 ) = {−𝑒𝐹𝑥 +

2

(2)

şeklindedir.
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Şekil 1. Harmonik osilatör potansiyeli

Çalışmamızda nümerik olarak hesapların daha kolay hesaplanabilmesi için boyutsuz
parametrelerle çalışacağız. Uzunluklar etkin harmonik osilatör uzunluğu (𝑙0 = √ℏ⁄𝑚∗ 𝜔),
enerjiler etkin harmonik osilatör enerjisi (𝐸0∗ = ℏ𝜔) cinsinden, ölçeklendirilecektir.
̃
Böylelikle ölçeklendirilmiş Schrödinger dalga denklemi boyutsuz nicelikler 𝑥̃ ve 𝑈
cinsinden
2

1𝑑 𝜓
̃(𝑥̃ )𝜓 = 𝐸̃ 𝜓
− 2 𝑑𝑥̃ 2 + 𝑈

(3)

halini alır.

2.1. Denge-Dışı Green Fonksiyonu Yöntemi
Burada enerji özdeğerleri hesabını yapacağımız sonlu farklar yöntemi kullanılarak
kesikleştirilen uzayda denge-dışı Green fonksiyonu (DDGF) yöntemi ile sonlu elemanlar
yöntemi kullanılarak kesikleştirilen uzayda DDGF kısaca özetlenecektir.
Sonlu Farklar Yöntemi ile:
Sistemin gecikmeli Green fonksiyonu (𝐺 𝑟 ) bulunmalıdır. Bunun için ilgilenilen uzay Δ𝑥̃
düzgün aralıklarla 𝑁 parçaya bölünür. Ölçeklendirilmiş Schrödinger dalga denklemi, sonlu
̃𝑛 = 𝑈
̃(𝑥̃𝑛 ) olmak
farklar kesikleştirilmesi yapılarak uzayın her noktası için yazılırsa (11; 15) 𝑈
üzere:
̃𝑛 )𝜓𝑛 − 𝑡̃𝜓𝑛+1 = 𝐸̃ 𝜓𝑛
−𝑡̃𝜓𝑛−1 + (2𝑡̃ + 𝑈
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1

elde edilir. 𝑡̃ = 2Δ𝑥̃ 2 en yakın iki komşu noktası arası etkileşme parametresidir.
Ölçeklendirilmiş Schrödinger dalga denklemi matris formda aşağıdaki halini alır.
[𝐸̃ 𝐼 − 𝐻]{𝜓} = {𝑆}

(5)

[𝐻] ve [𝐼 ] sırasıyla (𝑁 × 𝑁) lik Hamiltonian ve birim matris {𝜓} dalga fonksiyonu ve
{𝑆}, ( 𝑁 × 1) kolon matrisi. Açık olarak Hamiltonyen matrisi
̃1
2𝑡̃ + 𝑈
−𝑡̃
̃2
−𝑡̃
2𝑡̃ + 𝑈
0 −𝑡̃
[𝐻] =
0 0
⋮ ⋮
0
⋯
(

0
−𝑡̃
̃3
2𝑡̃ + 𝑈
⋱
⋱
0

−𝑡̃
0

⋯ 0 0
⋯ 0 0
⋱
⋮ ⋮
⋱ −𝑡̃ 0
̃𝑁−1 −𝑡̃
2𝑡̃ + 𝑈
̃𝑁 )
−𝑡̃ 2𝑡̃ + 𝑈

[𝐺 𝑟 ] = [(𝐸̃ + 𝑖𝜂)𝐼 − 𝐻]−1

(6)

(7)

Burada 𝜂~10−12 sonsuz küçük bir nicelik, Spektral fonksiyon
𝐴 = 𝑖 (𝐺 − 𝐺 + )

(8)

olarak tanımlanır. Bu ifadeden yerel durumlar yoğunluğu,
𝐴

𝐿𝐷𝑂𝑆 = 2𝜋

(9)

elde edilir.
Sonlu farklar kesikleştirilmesi için ikinci ve daha yüksek mertebeden komşular hesaba dâhil
edilebilir. Detaylı bilgilere Batı’nın tezinden ulaşılabilir[14].
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile:
Galerkin yöntemini kullanıldığında test fonksiyonları ve dalga fonksiyonları ortonormal baz
fonksiyonlarının lineer bileşimi olarak yazılabilir[13,14].
𝜓(𝑥̃ ) = ∑𝑛𝑖=1 𝜓𝑖 𝜑𝑖 (𝑥̃)
𝜙 (𝑥̃ ) = ∑𝑛𝑖=1 𝜙𝑖 𝜑𝑖 (𝑥̃)

(10)
(11)

buradaki 𝜓𝑖 ve 𝜙𝑖 , 𝑥̃𝑖 düğüm noktasındaki fonksiyon değerleridir. Biçim fonksiyonları 𝜑𝑗 (𝑥̃𝑖 ) = 𝛿𝑖𝑗
özelliğini sağlarlar. Dalga fonksiyonunun düğüm noktalarındaki değerlerini içeren 𝜓 vektörü 𝜓𝑗 =
𝜓(𝑥̃𝑗 ) ile gösterilir. Etkin kütle Hamiltonyenimiz FEM kullanarak kesikleştirildiğinde matris formda;

[𝐸̃ 𝑀 − 𝐾 ]{𝜓} = {𝑆}

(12)

ifadesi elde edilir. Burada
1

𝐿 𝑑𝜑 𝑑𝜑𝑗

[𝐾] = 2 ∫𝐿 2 𝑑 𝑥̃𝑖
1
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{𝑆} = .
.
.
(0 )
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(14)

(15)

Benzer olarak
[𝐺 𝑟 ] = [(𝐸̃ + 𝑖𝜂)𝑀 − 𝐾]−1

(16)

Burada 𝜂~10−12 sonsuz küçük bir nicelik, Spektral fonksiyon
𝐴 = 𝑖 (𝐺 − 𝐺 + )

(17)

olarak tanımlanır. Bu ifadeden yerel durumlar yoğunluğu,
𝐴

𝐿𝐷𝑂𝑆 = 2𝜋

(18)

elde edilir.
Sonuçlar ve tartışma:
Bir boyutlu harmonik osilatör potansiyelindeki bir elektronun bulunabileceği enerji seviyeleri
denge dışı Green fonksiyonu kullanılarak uzayın ayrıklaştırma yöntemine göre nasıl ve hangi
hassasiyetle bulunabileceği incelenmiştir. Tablo 1 de sonlu farklar metodu (FDM) ve sonlu
elemanlar yöntemi (FEM) kullanılarak elde edilen ilk 12 enerji öz değeri verilmiştir. FDM en
yakın komşu, ikinci en yakın komşu ve üçüncü en yakın komşu örgü noktası hesaba dâhil
edilerek ve FEM için toplam 1000 örgü noktası hesaba katılarak hesaplanmıştır. Hesaba dâhil
edilen komşu sayısı artıkça kesin sonuçlara daha yakın değerler elde edildiği görülmektedir.
FEM yönteminin ise FDM en yakın üçüncü komşuluk hesabından bile daha hassa sonuç verdiği
bulunmuştur.
Enerji seviyelerinin yeri yerel durumlar yoğunluğu hesaplarıyla da bulunabilir. Her iki
kesikleştirme yönteminde elde edilen durumlar yoğunluğu Şekil 1 de verilmiştir. FEM
kesikleştirmesinde elde edilen DOS piklerinin şiddetleri hassasiyetten ötürü daha büyüktür.
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Tablo 1: Bir boyutlu harmonik osilatör potansiyelinin ilk 12 enerji özdeğeri (ℏ𝜔 ya göre
ölçeklendirilmiş)
FDM 1. En yakın

FDM 2. En yakın

FDM 3. En yakın

0.499971873417697

0.499999991531146

0.499999999995603

0.499999999999609

1.499859360757692

1.499999940722236

1.499999999961483

1.499999999999903

2.499634319606750

2.499999788314332

2.499999999823821

2.500000000001561

3.499296730958860

3.499999466613054

3.499999999445980

3.500000000007263

4.498846575798089

4.499998907962677

4.499999998622200

4.500000000022281

5.498283835096828

5.499998044743736

5.499999997078010

5.500000000055705

6.497608489817312

6.499996809376141

6.499999994470652

6.500000000121317

7.496820520910834

7.499995134316939

7.499999990389911

7.500000000238829

8.495919909318042

8.499992952060008

8.499999984354774

8.500000000434667

9.494906635968988

9.499990195138953

9.499999975820193

9.500000000743405

10.493780681782567

10.499986796124164

10.499999964169419

10.500000001208228

11.492542027667174

11.499982687622131

11.499999948720593

11.500000001882608

FEM

Şekil 1: Bir boyutlu harmonik osilatör potansiyelinin durumlar yoğunluğu (a) Sonlu farklar
metodu ile ayrıklaştırılmış uzay için (b) Sonlu elemanlar metodu ile ayrıklaştırılmış uzay için
Kaynaklar:
[1] Barnham, K. ve Vvedensky, D. (2001). Low-dimensional semiconductor structures:
fundamentals and device applications. Cambridge: Cambridge University Press
[2] Sols, F., Macucci, M., Ravaioli, U. ve Hess, K. (1989). Theory for a quantum modulated
transistor. Journal of Applied Physics, 66, 3892–3906.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

148

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

[3] Tsu, R. ve Esaki, L. (1973). Tunneling in a finite superlattice. Applied Physics Letters,
22(11), 562–564.
[4] Wigner, E. (1932). On the quantum correction for thermodynamic equilibrium. Physical
Review, 40, 749–759.
[5] Fischetti, M. V. (1999). Master-equation approach to the study of electronic transport in
small semiconductor devices. Physical Review B, 59(16), 4901–4917.
[6] Kadanoff, L. P. ve Baym, G. (1989). Quantum statistical mechanics: Green’s function
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BİR BOYUTLU ASİMETRİK ÜÇGEN POTANSİYEL KUYUSUNDA ENERJİ
ÖZDEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Özet
Katıhal fiziğinde önemli yer tutan hetero yapılar da uygulama alanı bulabilecek uygulamalardan biri
asimetrik üçgen potansiyel kuyusu olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle bir boyutlu asimetrik üçgen
potansiyel kuyusu kuantum mekaniğine göre incelenmiştir. Bir boyutta asimetrik sonlu üçgen kuyu
potansiyelinin kuyu genişliği, bariyer potansiyel yüksekliği ve kuyu derinliği değişimlerine bağlı olarak,
enerji seviyeleri belirlenmiş ve yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: hetero, asimetrik üçgen potansiyel, kuantum kuyusu,

Giriş
Bu yüzyılın başlarında katıhal fiziği X-Işınlarının kırınımı olayının keşfedilmesi ve kristal
özelliklerinin basit modellerle hesaplamaları neticesinde başlamıştır. Katıhal fiziğinin temel
amacı olan katı malzemelerin özelliklerinin açıklanması ancak Schrödinger denklemi ile
olmuştur. Kristal yapılı malzemelerde dikkati çeken şey, malzemelerin çok farklı özellikler
göstermesi idi. Bu özellikleri açıklamak için takip edilen yol gerçeklikten kopmadan en basit
modelleri seçmekti. İlerleyen zaman içinde önce yarıiletkenler sonra hetero yapılar ve en son
nano yapılı malzemelerde bir takım özellikleri izah etmek için kuantum kuyu problemleri esas
alınabilir.Yukarıdaki örneklerden başka kuantum kuyu problemleri ilk başta pedagojik öneme
sahipken, ilerleyen zaman için de gerçek fiziksel yapılarda çok geniş bir uygulama alanı buldu.
Bu konuda çok sayıda kitap makale ve tez yazıldı.
𝐴𝑙𝑥 𝐺𝑎1−𝑥 /𝐺𝑎𝑁 yapıları yüksek güç, yüksek frekans, yüksek sıcaklık alan etkileşimli
transistor fabrikasyonu için önemlidir. Tekli hetero yapılarda üçgensel potansiyel kuyusu
oluşmakta, bunun Schrödinger denklemini çözmek için yaklaşık çözümlerden biri varyasyonel
yöntemdir (Pödör, 1995). Pödör varyasyonel yöntemde deneme dalga fonksiyonu olarak üstel
bir fonksiyon ve varyasyon parametresi için ise b gibi bir parametre seçmiştir. Bu yaklaşımla
hesaplanan enerji değerleri ile gerçek değer arasında binde bir gibi fark bulmuştur. Neha ve
arkadaşları çift üçgensel potansiyel kuyu problemini nümerik olarak çözmüşlerdir. Onlar
simetrik üçgensel kuyunun InAlAs/GaAs çift kapı içinde oluştuğunu ve bu yapı için
çözdüklerini belirtmişlerdir Yarı iletken cihazlarda oldukça yaygın olan bir başka sistem üçgen
kuantum kuyulardır. Standart-metal-yarıiletken transistor gibi sistemlerde kullanılır. Bu
cihazlar yükün oksit ve yarıiletken arasındaki arayüzde ki kapasitif kontrolüne dayanır. Yarı
iletken farklı yapılarda bazı karakteristik özelliklerin geliştirilmesi için kullanılır (Kastalsky,
1992; Huang, 1995).Bu sistemler moleküler ışın epitaksi ile dijital alaşım kompozisyonu
büyütme yöntemi kullanılarak imal edilebilir (Huang, 1995). Cody ve arkadaşları üçgen
kuantum kuyularının diyot lazer etkin bölgelerine dâhil edilebildiğini göstermiştir (Cody,
1995). L. Esaki ve R. Tsu çalışmaları ile başlayan 1973’te yayımlanan bir çalışmada;
GaAs/AlGaAs çift bariyer tünel engeli için transfer matris yöntemi kullanılarak enerjinin bir
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fonksiyonu olarak geçirgenlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu çalışmada bariyerden daha düşük
enerjide olan parçacıkların tümünün geçebildiği enerji değerleri gözlemlenmiştir ve bu olaya
rezonans tünelleme olayı adı verilir.GaAs/AlGaAs çift bariyer tünel engeli için transfer matris
yöntemi kullanılarak enerjinin bir fonksiyonu olarak geçirgenlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu
çalışmada bariyerden daha düşük enerjide olan parçacıkların tümünün geçebildiği enerji
değerleri gözlemlenmiştir ve bu olaya rezonans tünelleme olayı adı verilir. Harrison Kuantum
Wells, Teller ve Noktalar, bu yarı iletken nanoyapıların elektronik, optik ve nakil özellikleri
hakkında teorik hesaplar yapmıştır.
Bu gibi çalışmalarda genellikle kuantum kuyular içindeki bir elektronun taşınımı için
transfer matris yöntemi kullanılır(Batı 2016). Yapılan çalışmada transfer matris yöntemi
kullanılarak bir boyutlu sonlu üçgen kuantum kuyusunda elektronik enerji seviyeleri
incelenmiştir.
Bir Boyutlu Asimetrik Üçgen Potansiyel Kuyusu

Şekil 11. Asimetrik üçgen kuyu potansiyeli
E˃0 için Schrödinger dalga denklemine göre çözülürse;
I.Bölge

𝜓1 = 𝐴1 𝑒 𝑖𝑘1 𝑥 + 𝐵1 𝑒 −𝑖𝑘1 𝑥

III. Bölge 𝜓3 = 𝐴3 𝑒 𝑖𝑘3 𝑥 + 𝐵3 𝑒 −𝑖𝑘3 𝑥

(1)
(2)

Denklemleri elde edilir.
II. Bölge için çözüm yapılırsa;
𝑉(𝑥) + |𝑉0 | =
𝑉(𝑥) =

|𝑉𝑅 +𝑉0 |
|𝐿2 −𝐿1 |

|𝑉𝑅 +𝑉0 |

(𝑋 − 𝐿1 )

(3)

(𝑋 − 𝐿1 ) − |𝑉0 |

(4)

|𝐿2 −𝐿1 |
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1 𝜕 2𝜓
2

𝑑𝑥 2

(𝑉 +𝑉 )

+ [ (𝐿𝑅−𝐿 0) (𝑋 − 𝐿1 ) − 𝑉0 ] 𝜓 = 𝐸𝜓
2

2019

(5)

1

Denklemin her tüm işlemcileri 1⁄2 ‘ye bölünürse denklemin yeni hali;
𝜕2𝜓
𝑑𝑥 2

= [2𝐸 −
⏟

2(𝑉𝑅 +𝑉0 )
(𝐿2 −𝐿1 )

(𝑋 − 𝐿1 ) − 2𝑉0 ] 𝜓 = 0

(6)

Seçilmiş olan ifadeye “z “ dersek ifademiz;
𝑍′ = −

2(𝑉𝑅 +𝑉0 )

(7)

(𝐿2 −𝐿1 )
2(𝑉𝑅 +𝑉0 )

𝑍 = 2𝐸 + 2𝑉0 −
𝑑𝑧
𝑑𝑥

=−
⏟

(𝐿2 −𝐿1 )

(𝑋 − 𝐿1 )

(8)

2(𝑉𝑅 +𝑉0 )

(9)

(𝐿2 −𝐿1 )

Seçili ifadeye 𝛼 denilirse ve türevde zincir kuralı uygulanırsa;
d
dx

d dz

= dz dx ve

𝑑𝑧
𝑑𝑥

=𝛼

(10)

Şeklinde ifade edilir.
𝜕2𝜓
𝑑𝑧 2

1

− 𝛼2 𝑍𝜓 = 0

(11)

1

𝛼𝑁 2 = 𝛼2

(12)

(𝐿 −𝐿1 )

𝛼𝑁 = − 2(𝑉2

𝑅 +𝑉0 )

𝛼 = (−

(𝐿2 −𝐿1 )
2(𝑉𝑅 +𝑉0

)
)

2⁄
3

(13)

𝐴1 𝑒 𝑖𝑘𝐿 𝐿1 + 𝐵1 𝑒 −𝑖𝑘𝐿𝐿1 = 𝐴2 𝐴𝑖(𝛼𝑍1 ) + 𝐵2 𝐵𝑖(𝛼𝑍1 )

(14)

𝑖𝑘𝐿 𝐴1 𝑒 𝑖𝑘𝐿𝐿1 − 𝑖𝑘𝐿 𝐵1 𝑒 −𝑖𝑘𝐿 𝐿1 = 𝛼𝑍1 ′ 𝐴2 𝐴𝑖 ′(𝛼𝑍1 ) + 𝛼𝑍1 ′ 𝐵2 𝐵𝑖 ′ (𝛼𝑍1 )

(15)

𝐴2 𝐴𝑖(𝛼𝑍2 ) + 𝐵2 𝐵𝑖(𝛼𝑍2 ) = 𝐴3 𝑒 𝑖𝑘𝑅 𝐿2 + 𝐵3 𝑒 −𝑖𝑘𝑅 𝐿2

(16)

𝛼𝑍2 ′ 𝐴2 𝐴𝑖 ′ (𝛼𝑍2 ) + 𝛼𝑍2 ′ 𝐵𝑖 ′(𝛼𝑍2 ) = 𝑖𝑘𝑅 𝐴3 𝑒 𝑖𝑘𝑅 𝐿2 − 𝑖𝑘𝑅 𝐵3 𝑒 −𝑖𝑘𝑅 𝐿2

(17)
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𝐴1 𝑒 𝑖𝑘𝐿 𝐿1 − 𝐵1 𝑒 −𝑖𝑘𝐿𝐿1 =

𝛼𝑍1 ′
𝑖𝑘𝐿

𝐴2 𝐴𝑖 ′ (𝛼𝑍1 ) +

𝑖𝑘

𝛼𝑍1 ′
𝑖𝑘𝐿

𝐵2 𝐵𝑖 ′ (𝛼𝑍1 )

2019

(18)

𝑖𝑘

𝐴2 𝐴𝑖 ′ (𝛼𝑍2 ) + 𝐵𝑖 ′ (𝛼𝑍2 ) = 𝛼𝑍𝑅 𝐴3 𝑒 𝑖𝑘𝑅 𝐿2 − 𝛼𝑍𝑅 𝐵3 𝑒 −𝑖𝑘𝑅 𝐿2
2

2𝐴1 𝑒 𝑖𝑘𝐿𝐿1 = 𝐴2 (𝐴𝑖(𝛼𝑍1 ) +

2𝐵1 𝑒

−𝑖𝑘𝐿 𝐿1

2

𝛼𝑍1 ′ ′
𝛼𝑍1 ′ ′
𝐴𝑖 (𝛼𝑍1 )) + 𝐵2 (𝐵𝑖(𝛼𝑍1 ) +
𝐵𝑖 (𝛼𝑍1 ))
𝑖𝑘𝐿
𝑖𝑘𝐿

= 𝐴2 (𝐴𝑖(𝛼𝑍1 ) −

𝛼𝑍1 ′ ′
𝛼𝑍1 ′ ′
(
))
)
(𝐵𝑖(𝛼𝑍
𝐴𝑖 𝛼𝑍1 + 𝐵2
𝐵𝑖 (𝛼𝑍1 ))
1 +
𝑖𝑘𝐿
𝑖𝑘𝐿

𝛼𝑍 ′

𝛼𝑍 ′

𝑒 −𝑖𝑘𝐿 𝐿1 (𝐴𝑖 + 𝑖𝑘1 𝐴𝑖 ′ ) 𝑒 −𝑖𝑘𝐿 𝐿1 (𝐵𝑖 + 𝑖𝑘1 𝐵𝑖 ′ )
1
𝐿
𝐿
]
𝑀1 = 2 [
′
′
𝛼𝑍
𝛼𝑍
𝑒 𝑖𝑘𝐿 𝐿1 (𝐴𝑖 − 𝑖𝑘1 𝐴𝑖 ′ ) 𝑒 𝑖𝑘𝐿 𝐿1 (𝐵𝑖 − 𝑖𝑘 1 𝐵𝑖 ′ )
𝐿

𝐿

𝑖𝑘

𝑀2 = 𝜋 [

𝑖𝑘

𝑒 𝑖𝑘𝑅 𝐿2 (𝐵𝑖 ′ + 𝛼𝑍𝑅 𝐵𝑖) 𝑒 −𝑖𝑘𝑅 𝐿2 (𝐵𝑖 ′ + 𝛼𝑍𝑅 𝐵𝑖)
2

𝑒

𝑖𝑘𝑅 𝐿2

′

(19)

𝑖𝑘𝑅

2

(𝐴𝑖 − 𝛼𝑍 𝐴𝑖)
2

𝑒

−𝑖𝑘𝑅 𝐿2

′

𝑖𝑘𝑅

(𝐴𝑖 + 𝛼𝑍 𝐴𝑖)

]

(20)

2

(

𝐴1
𝐴
) = 𝑀1 ( 2 )
𝐵1
𝐵2

(21)

(

𝐴
𝐴2
) = 𝑀2 ( 3 )
𝐵2
𝐵3

(22)

(

𝐴
𝐴1
) = 𝑇𝑀 ( 3 )
𝐵1
𝐵3

(23)

𝑇=

𝑘𝑅

1
𝑘𝐿 |𝑇𝑀11 |2

(24)

iletim kat sayısı T şeklinde bulunur.
3. SONUÇLAR
Asimetrik üçgen kuyusu için geçiş olasılığı enerji grafikleri ve bu grafiklere bağlı olarak
oluşturulan enerji seviyeleri tabloları aşağıdaki gibidir.
𝑉0 = 250 𝑚𝑒𝑉 , 𝑉𝐿 = 0 , 𝑉𝑅 = 100 𝑚𝑒𝑉
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Tablo 1. Üçgen kuantum kuyusunda kuyu genişliği değişimine bağlı enerji seviyeleri 5 nm 1.
Bağlı durum ve 15 nm 2. Bağlı durum enerji oluşumu
𝐿𝑊 (nm)
Kuyu Genişliği
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
20

𝐸1 (𝑚𝑒𝑉)
180
100
40
10
-20
-40
-60
-70
-80
-90
-110
-120
-120
-140

𝐸2 (𝑚𝑒𝑉)
770
560
410
310
240
180
140
110
80
60
30
0
-10
-50

𝐸3 (𝑚𝑒𝑉)
1630
1180
890
690
550
450
370
300
250
210
150
110
90
30

Kuyu genişliği arttıkça bağlı enerji seviyelerinin büyüklüğü artmaktadır. Enerji seviyeleri
(𝐸1 , 𝐸2 , 𝐸3 ) değiştikçe bağlı enerji seviyeleri durumları azalmaktadır. Bu bize kuyu
genişledikçe enerjilerin kuyu içerisinde hapsolduğunu göstermektedir.
𝑉0 = 250 𝑚𝑒𝑉 , 𝐿𝑊 = 4 𝑛𝑚
Tablo 2. Üçgen kuantum kuyusunda sağ engel bariyer değişimine bağlı enerji seviyeleri
𝑉𝑅 (𝑚𝑒𝑉)
-50
0
50
100
150
200
250
300
400
500

𝐸1 (𝑚𝑒𝑉)

𝐸2 (𝑚𝑒𝑉 )

𝐸3 (𝑚𝑒𝑉 )

-50
-30
-10
10
20
40
50
70
90
110

220
250
280
310
340
370
400
430
480
540

620
640
670
690
720
750
770
800
860
920

Sağ bariyerin potansiyel yüksekliği arttıkça bağlı enerji seviyesi azalmaktadır.
Dolayısıyla serbest elektronların enerjileri artmaktadır. Bu serbest elektronlar bir seviyeden
sonra tamamı iletime katılmakta yani geçmektedir.
𝑉𝑅 = 100 𝑚𝑒𝑉 , 𝐿𝑊 = 4 𝑛𝑚,
𝑉𝐿 = 0
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Tablo 3. Üçgen kuantum kuyusunda kuyu derinliği değişimine bağlı enerji seviyeleri
𝑉0 (𝑚𝑒𝑉)
0
10
50
70
80
90
100
150
200
250
300
350
400
450
500

𝐸1 (𝑚𝑒𝑉 )
120
120
100
90
90
80
80
50
30
10
-20
-50
-70
-100
-120

𝐸2 (𝑚𝑒𝑉 )

𝐸3 (𝑚𝑒𝑉 )

360
360
350
350
340
340
340
330
320
310
300
290
280
270
260

740
740
730
730
720
720
720
710
700
690
690
680
670
660
650

Kuyu derinleştikçe enerji seviyesinin yeni düşük enerjiye doğru kaydığı görülmektedir Kuyu
derinliği arttıkça bağlı enerji seviyeleri gözlemlenmeye başlıyor. Bağlı durum enerji
seviyelerindeki fark lineer değildir. Hassas ölçümler yapıldığında sonuç aşağıdaki gibi
gözlemlenmektedir.
𝑉0 = 61 𝑚𝑒𝑉′den sonra 1. Enerji seviyesi kuyu içerisinde kalmaya başlıyor.
𝑉0 = 271 𝑚𝑒𝑉′𝑑𝑒𝑛 sonra kuyu içerisinde bağlı durumlar oluşuyor.
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SERACILIKTA GÜNEŞTEN ENERJİ ÜRETİMİ, KULLANIMI VE BİTKİLERE
ETKİLERİ
Seçkin FİDAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Ögr. Üyesi. Engin GÜR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda dünyada enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bunun başlıca nedeni, dünya
ekonomisinin ciddi olarak büyümesi ve teknolojinin hızlı gelişmesidir. Peki biz bundan nasıl
etkileneceğiz? Enerji tüketiminde 2030 yılına kadar %50 oranında bir talep artışı beklenmekte
olup biz bu artışı karşılayabilecek konumda mıyız? Dünyada fosil yakıtları tükenmektedir.
Bilim adamlarına göre tüketim hızı bu şekilde devam ederse, petrol ürünleri 40 yıl içerisinde
yok olacaktır. Buna alternatif olarak güneş enerjisi sistemleri ön plana çıkacaktır.
Güneş Enerjisi, PV paneller ile direkt olarak alternatif akıma dönüştürebildiğimiz gibi
enerjiyi bir sıvı vasıtasıyla depolayabiliriz. Depoladığımız bu enerjiyi çeşitli alanlarda
kullanabiliriz. Örneğin duşta sıcak su olarak kullanılabilir, ya da bir eşanjör yardımıyla ısı
transfer yoluyla ısıtmada da kullanılabilir. Ayrıca seralarda kış aylarında sulama suyunun
ısıtılmasında kullanılabilir.
Bu çalışmada güneş enerjisinin tanımı yapılmış ve tarımda kullanılabilme durumu
araştırılmıştır. Seracılıkta güneş enerjisinin uygulaması marul bitkilerinde yapılmış ve sonuçlar
belirlenmiştir.
Çalışmamızda 30 vakum tüplü güneş enerjisi kollektörü kullanılmıştır. Seranın kurulumu,
panelin en verimli şekilde güneş ışığını alacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 1 Nisan 2019’da sera
içerisinde iki adet uygulama alanı kurulup, bu uygulama alanında bulunan 50’şer adet marul
bitkileri sıcak suyla (ideal sıcaklık) ve soğuk şebeke suyuyla sulama yapılmıştır.
Marul bitkisinde bitki eni (mm), bitki boyu, bitki ağırlığı, gövde çapı, kök boyu, bitki
kabuk ve et rengi, yaprak sayısı, yaprak yaş ağırlık, yaprak kuru ağırlık, kök yaş ağırlık, kök
kuru ağırlık, klorofil yoğunluğu, nisbi klorofil yoğunluğu, titre edilebilir toplam asitlik, suda
çözünür kuru madde (%), pH analizleri yapılmıştır. Bu analizler ile karşılaştırılmalar yapılarak
güneş enerji sistemlerinin seracılıkta kullanılma durumları araştırılmıştır.
Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: FLY-2018-2721
Anahtar sözcükler:

Vakumlu Güneş Kollektörü, Güneş Enerjisi, Seracılık

GİRİŞ
Son yıllarda dünyada enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bunun başlıca nedeni, dünya
ekonomisinin ciddi olarak büyümesi ve teknolojinin hızlı gelişmesidir. Peki biz bundan nasıl
etkileniyoruz? Enerji tüketiminde 2030 yılına kadar %50 oranında bir talep artışı beklenmekte
olup biz bu artışı karşılayabilecek konumda mıyız? Dünyada fosil yakıtları tükenmektedir.
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Bilim adamlarına göre tüketim hızı bu şekilde devam ederse, petrol ürünleri 40 yıl içerisinde
yok olacaktır. Kömür ve doğalgazı da bu hesaba katarsak, fosil yakıtlarının 100 yıl içerinde
tükeneceği görülmektedir.
Fosil yakıtını yaktığınız zaman karbonun oksijenle tepkimesi sonucu, ortaya
karbondioksit gazı çıkmaktadır. Bu gazın havada oranının artması aldığımız nefesteki, oksijen
miktarının azalması anlamına gelmektedir. Bu karbondioksit gazının iklimlere de çok ciddi bir
etkisi olmaktadır. Bir fosil yakıtı yaktığınızda oluşan is, kül gibi atıklar bitkilerin stomalarını
kapatarak bitkinin hava transferini durdurur ve bitkinin ölümüne neden olmaktadır.
Hızlı nüfus artışı ve teknoloji ile sanayinin gelişimi çevre için büyük tehlike
oluşturmaktadır. Bu durumda enerji uzmanları ve yatırımcılar yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelmişler ve gerekli çalışmaları başlatmışlardır. Bu durumda 21. yy itibariyle fosil
yakıtlarının önemi gittikçe kaybolmaktadır fakat elektrik üretim santrallerinde fosil yakıtların
pik noktalarda kullanılmasından dolayı şuan tam olarak vazgeçmek mümkün değildir.
Yenilebilir enerjinin sürekliliği olduğu için zamanla fosil yakıtlı enerji santrallerinin yerini
alacak ve enerji ihtiyacını karşılayacak duruma gelecektir.
Güneş, dünya için önemli bir enerji kaynağıdır. Güneşten doğrudan yararlanabildiğimiz
gibi dolaylı olarak da yararlanabilmekteyiz. Güneş dünya üzerinde alçak basınç oluşturmakta
ve bundan dolayı rüzgar enerjisi oluşturmaktadır. Peki biz bu güneş enerjisinden ne ölçüde
yararlanabiliyoruz. İnsanların günlük enerji ihtiyacının 15000 katı kadar enerji, her gün düzenli
olarak güneşten yeryüzüne gönderilmektedir. 1300 W enerji güneş gören her bir metrekareye
düşmektedir. Almanya gibi 1600 saat (yıllık) olan ülke 40 000 MW enerji üretmektedir. Bu
Türkiye’nin enerji ihtiyacının yarısına tekabül etmektedir. Türkiye güneşlenme süresi
bakımından Almanya ile kıyaslandığında çok açık bir fark ile öndedir.
Güneş Enerjisi, PV paneller ile direkt olarak alternatif akıma dönüştürebildiğimiz gibi
enerjiyi bir sıvı vasıtasıyla depolayabiliriz. Depoladığımız bu enerjiyi çeşitli alanlarda
kullanabiliriz. Örneğin duşta sıcak su olarak kullanılabilir, yada bir ejantör yardımıyla ısı
transfer yoluyla ısıtmada da kullanılabiliriz. Ayrıca seralarda kış aylarında sulama suyunun
ısıtılmasında kullanılabiliriz.
MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Kullanılan Malzemeler
1. 30 vakum tüplü güneş enerjisi sistemi
- Su ısıtmada kullanılacaktır.
2. 20 Litre sıcak su deposu – 100 litre soğuk su deposu
- Sıcak su ve soğuk su depolamada kullanılacaktır.
3. Sıcak su rezistansı
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- Güneş enerjisinin yetersiz kaldığında sıcak su deposundaki suyun optimum sıcaklıkta
kalmasını sağlamada kullanılacaktır.
4. Sıcak su tesisatı için gerekli fittings malzemeler
- Vanalar, pprc boru, dirsekler, izolasyon kılıfları kullanılmıştır.
5. Şebeke su tesisatının güneş sistemine bağlanması için gerekli malzemeler
- Vanalar, pprc boru, dirsekler, Te
6. Güneş enerjisi sisteminin toprak alana montajı ve sabitlenmesi için gerekli
malzemeler
- Ayaklarına uygun demir profil ayarlanması, ayaklarının toprak içine gömülmesi ve su
terazisi ile ölçüm sonuncunda çimento benzeri yöntemle sabitlenmesi
7. Sera
- Uygun şartların sağlanmasında kullanılacaktır.
8. Viyoller
- Uygun toprak numunelerinin koyulması için kullanılmıştır.
9. Marul
- Büyümesi incelemek için kullanılmıştır.

Marullar 1 Nisanda viyollere ekilmiştir. 12 Haziran tarihinde hasat edilmiştir. Marulların
şekil 11’deki gibi mineral açısında yeterli bir toprak ile köklenmesi sağlanmıştır.

2.2. Pomolojik Analizlere İlişkin Yöntemler
2.2.1 Bitki Eni (mm)
Alınan marul örneklerinde eksene doğru dik ve en geniş çapı elektronik kumpas ile
ölçülmüştür.

2.2.2 Bitki Boyu (mm)
Marulların sap kısmında en uç noktasına kadar olan en fazla olan uzunluk elektronik
kumpas ile ölçülmüştür.
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2.2.3 Bitki Ağırlığı (g)
Hasat döneminde alınan bu marulların ağırlığı, hassasiyeti 0,01 g olan elektronik terazi
ile hesaplanmıştır.
2.2.4 Gövde Çapı (mm)
Marulların gövde çapı, elektronik kumpas ile hesaplanmıştır.
2.2.5 Kök Boyu (mm)
Marulların kök ucundan sap kısmına kadar olan en fazla olan uzunluk elektronik kumpas
ile ölçülmüştür.
2.2.6 Bitki kabuk ve et rengi
Marulların meyve kabuk rengi marul hasatından hemen sonra laboratuvardaki ölçüm
işlemleri marulların; her iki yapraktan okuma şeklinde yapılmıştır.
2.2.7 Yaprak Sayısı
Marulların yaprak sayıları el ile sayılmıştır.
2.2.8 Yaprak Yaş Ağırlık (g)
Hasat döneminde alınan bu marulların yaprakların ağırlığı hassasiyeti 0,01 g olan
elektronik terazi ile hesaplanmıştır.
2.2.9 Yaprak Kuru Ağırlık (g)
Hasat döneminde alınan bu marulların yaprakları kurutulduktan sonraki ağırlığı 0,01 g
hassasiyetteki elektronik terazi ile ölçülmüştür.
2.2.10 Kök Yaş Ağırlık (g)
Hasat döneminde alınan bu marulların kök ağırlığı, hassasiyeti 0,01 g olan elektronik
terazi ile hesaplanmıştır.
2.2.11 Kök Kuru Ağırlık (g)
Hasat döneminde alınan bu marulların kökleri kurutulduktan sonraki ağırlığı 0,01 g
hassasiyetteki elektronik terazi ile ölçülmüştür.
2.2.12 Klorofil Yoğunluğu
Klorofil (mg/l) hesaplamak için; 4 gr biber örneğine aseton (35 ml %90lık) ilave
edilmiştir. Bu homojenize işleminden sonra homojenler filtre kağıdında süzülmüştür. Süzülme
işleminden sonra tekrar aseton ile 50 ml ye tamamlanmıştır. Daha sonra spektrofotometre
aletinde belirli dalga boyunda ( 663,645 ve 652 nm ) absorbans değerleri okunmuştur. Klorofil
a, b ve toplam miktarları hesaplanmıştır (Holden, 1976).
2.2.13 Nisbi Klorofil Yoğunluğu
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Hasat döneminde alınan bu marulların yapraklarının yeşillik oranına göre klorofil
yoğunluğu hesaplanmıştır.
2.2.14 Titre Edilebilir Toplam Asitlik
Parçalayıcıdan geçirilen marullardan elde edilen usareden 10 ml numune alınmıştır. Bu
numuneyi 50 ml’ye tamamlamak için saf su eklenmiştir. Bu karışım, manyetik karıştırıcı ve
elektronik pHmetre kullanılarak 0.1 M sodyum hidroksit (NaOH) ile pH değeri 8,1 elde edilene
kadar titre edilmiştir. Harcanan NaOH değeri bir formül yardımıyla hakim organik asit (sitrik
asit) % olarak hesaplanmıştır.
2.2.15 Suda Çözünür Kuru Madde (%)
Hasat edilen marullar parçalayıcıdan geçirilmiş, elde edilen usare içindeki toplam suda
çözünür kuru madde el refraktometresi ile ölçülmüştür.
2.2.16 pH
Marullardan elde edilen marul suları kullanılarak elektronik pH-metre yardımıyla
marulların pH’ları ölçülmüştür.
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Çalışmalar neticesinde toplanan marul hasatlarından elde edilen pomolojik ölçümler ile
bu hasatlardan ortaya çıkan farklılıklar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3.1. Pomolojik Ölçümler
Ölçümlerde kullanılan marul bitkilerinin, bitki eni (mm), bitki boyu, bitki ağırlığı, gövde
çapı, yaprak sayısı, kök boyu, bitki kabuk ve et rengi Çizelge 2’de gösterilmiştir. Yaprak kuru
ağırlık, yaprak yaş ağırlık, kök kuru ağırlık, kök yaş ağırlık, klorofil yoğunluğu, suda çözünür
kuru madde (%), nisbi klorofil yoğunluğu, titre edilebilir toplam asitlik, pH analizleri Çizelge
3’te gösterilmiştir.

3.1.1 Bitki Eni (mm)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların yaprak enleri; sıcak
sulamada 12,4 mm ile 16 mm arasında, soğuk sulamada ise 10,5 mm ile 18 mm arasında
değişim göstermektedir. Sıcak sulamada yaprak enleri arasında, soğuk sulama işlemine göre
büyük farklar bulunmamaktadır. Soğuk sulama ile yapılan sulama sonucunda bitki eni
açısından bir düzensizlik olduğu saptanmıştır. (Çizelge 2).
3.1.2 Bitki Boyu (mm)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların bitki boyları; sıcak
sulamada 8 mm ile 13 mm arasında, soğuk sulamada ise 8,7 mm ile 14,5 mm arasında değişim
göstermektedir. Sıcak sulamada ve soğuk sulama işlemlerinde bitki boyları arasında bir fark
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yoktur. Soğuk sulamada bitki boyunun ortalama 1 cm daha uzun olduğu saptanmıştır. (Çizelge
2).
3.1.3 Bitki Ağırlığı (g)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların bitki ağırlıkları; sıcak
sulamada 41,08 g ile 22,31 g arasında, soğuk sulamada ise 46,31 g ile 23,11 g arasında değişim
göstermektedir. Soğuk sulama yapılan marulların gramajlarının daha yüksek olduğu
saptanmıştır. (Çizelge 2).
3.1.4 Gövde Çapı (mm)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların gövde çapı; sıcak
sulamada 6,78 mm ile 11,77 mm arasında, soğuk sulamada ise 3,77 mm ile 12,56 mm arasında
değişim göstermektedir. Soğuk sulama yapılan marulların gövde çaplarının çok düzensiz
olduğu saptanmıştır. (Çizelge 2).
3.1.5 Kök Boyu (mm)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların gövde çapı; sıcak
sulamada 9 mm ile 15,2 mm arasında, soğuk sulamada ise 8,4 mm ile 15,7 mm arasında değişim
göstermektedir. Kök boyları arasında ciddi farklar saptanmamıştır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Çalışmada kullanılan marulların pomolojik ölçümleri
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9,3
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9,42
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21,23

25,5

8,7

10,5

7,34

13,6

14

40,06

-14,27

17,17

32,44

10,4

12,5

10,42

12,2

16

37,15

-12,39

15,51

46,31

12,4

14

11,93

15,7

15

41,44

-13,15

17,12

42,13

12,2

16

9,5

12,3

16

36,93

-13,86

16,28

30,59

10,6

13,5

9,41

10,6

23

40,46

-14,98

18,73

22,31

9

12,5

6,78

15,2

18

43,5

-13,47

18,86

22,39

8

11,5

9,88

10,8

16

44,1

-13,29

19,24

29,5

8

15

8,82

12,5

17

37,68

-12,49

16,18

37,71

13

14,8

9,27

10,7

17

36,22

-13,54

16,35

26,04

9

12,5

9,07

13,2

16

37,09

-13,98

18,07

24,02

9

11,5

9,49

14,41

14

37,02

-12,5

15,84

23,84

9

13

9,69

11,21

16

41,67

-13,84

18,86

41,08

11,2

13

10,48

10,7

12

67,27

-11,59

21,43
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24,28

11,7

13,2

11,77

14

22

43,13

-13,41

18,59

41,08

11,5

1,6

8,97

12

21

41,17

-13,35

18,83

37,15

9

14,8

10,92

12

15

42,06

-13,57

18,84

35,37

10,6

12,4

11,02

9

18

39,34

-13,04

17,94

3.1.6 Bitki kabuk ve et rengi
Çalışma sonunda marulların yapraklarından elde edilen L* parlaklık miktarlarını
incelediğimizde en parlak marul et rengine ve kabuk rengine sahip sulama, sıcak sulamadır
(67,27), soğuk sulamada ile bu miktar en fazla (50,01) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 2).
3.1.7 Yaprak Sayısı
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların yaprak sayısı; sıcak
sulamada 14 ile 22 adet arasında, soğuk sulamada ise 14 ile 23 adet arasında değişim
göstermektedir. Yaprak sayıları arasında ciddi farklar saptanmamıştır. (Çizelge 2).
3.1.8 Yaprak Yaş Ağırlık (g)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların yaprak yaş ağırlığı; sıcak
sulamada 10,63 g ile 20 g arasında, soğuk sulamada ise 8,46 g ile 19,05 g arasında değişim
göstermektedir. Yaprak yaş ağırlıkları incelendiğinde sıcak sulamanın daha verimli olduğu
saptanmıştır. (Çizelge 3).
3.1.9 Yaprak Kuru Ağırlık (g)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların yaprak kuru ağırlığı; sıcak
sulamada 7,45 g ile 8,55 g arasında, soğuk sulamada ise 7,42 g ile 8,57 g arasında değişim
göstermektedir. Yaprak kuru ağırlıkları incelendiğinde iki sulama yönteminin marulları
arasında herhangi bir fark saptanmamıştır. (Çizelge 3).
3.1.10 Kök Yaş Ağırlık (g)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların kök yaş ağırlığı; sıcak
sulamada 2,87 g ile 4,34 g arasında, soğuk sulamada ise 2,31 g ile 6,45 g arasında değişim
göstermektedir. Kök yaş ağırlıkları incelendiğinde soğuk sulanan marulların kök ağırlıklarında
düzensizlik olduğu saptanmıştır. (Çizelge 3).
3.1.11 Kök Kuru Ağırlık (g)
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların kök kuru ağırlığı; sıcak
sulamada 7,65 g ile 9,38 g arasında, soğuk sulamada ise 7,64 g ile 9,33 g arasında değişim
göstermektedir. Kök kuru ağırlıkları incelendiğinde iki sulama yönteminin marul kök kuru
ağırlıkları arasında herhangi bir fark saptanmamıştır. (Çizelge 3).
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Çizelge 3. Çalışmada kullanılan marulların pomolojik ölçümleri
Yaprak Yaprak
Yaş
Kuru
Ağırlık Ağırlık
(darasız) (daralı)
13,45 7,42

Dara

kök
Kök Yaş Kuru
Ağırlık Ağırlık
(darasız) (daralı)

Dara

SOĞUK

SPAD

Klorofil (Harca SÇKM
nan
baz)
TETA
__645__
0,197
0,357
0,285
__652__
0,282
0,508
0,366
__663__
0,477
0,854
0,643

6,91

2,31

7,64

6,83

23,33

SICAK

13,73

7,73

7,13

3,61

8,15

6,85

24,2

16,7

8,07

6,88

3,12

7,96

7,03

28,8

8,46

7,91

7,09

3,38

8,07

7,04

18

10,45

8,45

7,17

5,54

8,75

6,9

24,2

14,58

8,32

7,19

4,05

8,05

6,87

22,2

14,95

8,09

6,91

5,03

8,1

6,86

20,8

22,57

8,57

6,97

2,94

7,76

6,88

23,3

14,73

8,15

7,05

6,45

9,33

7,12

25,4

13,13

7,74

6,9

3,69

7,81

6,89

27,4

19,05

7,85

7,22

3,8

7,98

6,78

18,1

10,63

7,93

7

7,67

9,38

7,09

18,5

20

8,55

6,89

2,96

8

7,04

18,7

16,93

8,01

6,92

6,56

9,1

7,25

28,3

11,05

7,45

6,98

3,76

8,49

7,13

26,3

11,82

7,71

7,27

2,87

7,65

6,94

23,5

16,7

8

6,91

3,08

8,1

6,77

22,3

14,42

7,85

6,99

4,13

8,1

7,05

22,1

16,43

8,22

7,17

4,34

7,8

6,83

24,4

12,11

7,55

6,88

3,11

8,06

7,01

20,4

11,56

7,53

6,98

3,14

8,1

6,69

19,3

13,8

8,02

7,15

3,78

7,96

6,76

22,1

12,34

7,69

6,86

3,96

8,46

6,94

24

__645__
0,618
0,589
0,604
__652__
0,814
0,758
0,785
__663__
1,253
1,149
1,202

PH

0,5

1,8

6,1

0,4

1,4

6,2

0,4

2,3

6

0,4

1,9

6,1

0,5

1,7

6,3

0,6

2,9

6,2

4.1.12 Klorofil Yoğunluğu
Hasat döneminde alınan bu marulların yapraklarının yeşillik oranına göre klorofil
yoğunluğu hesaplanmıştır. Soğuk sulanan marullarda ortalama klorofil a değeri -14,02
olarak, klorofil b değeri 17,8 olarak hesaplanmıştır. Sıcak sulanan marullarda ortalama
klorofil a değeri -13,17 olarak, klorofil b değeri 18,25 olarak hesaplanmıştır.
3.1.13 Titre Edilebilir Toplam Asitlik
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların TETA değerleri; sıcak
sulamada ortalama 0,5 , soğuk sulamada ise ortalama 0,433 değerindedir. TETA değerleri
incelendiğinde sıcak sulama daha yüksek asitlik oranını vermiştir. (Çizelge 3).
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3.1.14 Suda Çözünür Kuru Madde (%)
Hasat döneminde alınan bu marulların suda çözünebilir toplam kuru madde miktarı sıcak
sulama ile sulananlarda %1,9 ile %2,9 arasında, soğuk sulama ile sulananlarda %1,4 ile %2,3
arasında değişim göstermektedir. Bu durumda sıcak sulama ile sulanmış marulların kuru madde
açısından daha zengin olduğunu saptanmıştır. (Çizelge 3).
3.1.15 pH
Çalışma sonunda kullanılan soğuk ve sıcak sulanan marulların pH değerleri; sıcak
sulamada 6,1 ile 6,3 arasında, soğuk sulamada ise 6 ile 6,2 arasında değişim göstermektedir.
pH değerleri incelendiğinde sıcak sulama ile soğuk sulama arasında benzer değerler
görülmüştür. (Çizelge 3).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonunda pomolojik özellikleri incelenen marul çeşitlerinden bitki eni, gövde
çapı, kök yaş ağrılığı bakımından soğuk sulamanın çok düzensiz olduğu belirlenmiştir. Yani
değerler incelenirken en düşük değer ile en yüksek değer arasında soğuk sulama ile sulanan
marullarda yüksek fark bulunurken, sıcak sulamada bu fark daha düşük ve stabildir. Üreticiler
için bu önemlidir. Ürünün fiyat düzenliliği önemlidir. Gelir tahminini daha güvenilir yapar ve
yatırımlarını buna göre yapabilmektedir.
Bitki boyu ve toplam bitki ağırlığı değerlerinde soğuk sulama ile sulanan
marulların değerlerinin, sıcak sulamaya göre çok az daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Böyle
bir durumda üreticinin malını toplam bitki ağırlık bazında satacağı zaman sıcak sulama
yöntemini kullanmasına gerek olmadığı belirlenmiş ve bu sistemin yatırım maliyetini
karşılayamayacağı belirlenmiştir.
Bitkinin kabuk ve et rengi değerlerine göre, sıcak sulamada en yüksek değer
gözlenmiştir. Bitkinin bu sulama yöntemiyle daha canlı göründüğü belirlenmiştir.
İki yöntem arasında kök boyları ve yaprak sayıları arasında ciddi fark bulunmamaktadır.
Bu iki özelliği etkileyen parametrelerin daha farklı durumlar olduğu belirlenmiştir. Bitki
genetiği, toprak yapısı ve mineraller gibi faktörler etkili olmuştur.
Yaprak ve kök yaş ağırlıkları incelendiğinde, yaprak yaş ağırlığının sıcak sulamada daha
yüksek olduğu belirlenmiştir. Yaprak üzerinden ağırlık bazlı satışlarda daha karlılık
getirecektir. Kuru ağırlıklarında fark bulunmamaktadır. pH değerleri açısında sıcak sulama ile
soğuk sulama arasında fark görülmemiştir.
Genel olarak bakıldığında, sıcak sulama ile soğuk sulama arasında ciddi farklar
oluşmamıştır. Oluşan farkın, yatırım maliyetini amorti edip karlılık durumuna geçireceği süre,
sistemin kullanılabilirlik ömrüne yakındır. Bu durumda sistemin işlevselliği pratiğe
döküldüğünde çok karlı olmayacağı sonucuna varılmıştır.
Karaman ve Kurunç (2011), Jeotermal enerjisinin seralarda kullanılması üzerine
yaptıkları çalışma üzerine buldukları en olumsuz sonuç kontrol edilemez sıcak suyun çevreye
verilmesidir. Sera ısıtmalarında jeotermal su kullanılmaktadır. Ancak gelen su sıcaklığı çok
dengesiz olduğu için direkt kullanılamamaktadır. Çevrede soğutulup seraya verilmektedir. Bu
da yerel ekolojiyi olumsuz etkilemektedir. Mevcut sera ısıtmasında, mevcut kurduğumuz
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vakumlu güneş enerjisi sistemi kullanılabilir. Yerel ekolojiyi olumsuz etkilemeyeceği gibi
kontrol edilebilir bir sıcaklıkta tutulabilir. Jeotermal enerji ile birlikte kullanılma olanakları
araştırıldığında daha verimli olacağı sonucuna varılmıştır. Ancak jeotermal enerji kaynaklarını
kurutmamak adına re-enjeksiyon çok önemlidir.
Tarım için çok önemli olan jeotermal enerjinin diğer tarım ürünlerinde de denenmesi ve
geliştirilmesi gerekmektedir.
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KISMİ OLARAK ISITILAN BİR BORU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLEN
FARKLI PASİF ELEMANLARIN ISI TRANSFERİNE ETKİSİ

Betül ŞAHİN1
Trabzon Üniversitesi

Hakan F. ÖZTOP2
Fırat Üniversitesi
ÖZET
Hızla artan nüfus, uluslararası rekabet, teknolojinin gelişmesi, sanayileşme gibi
nedenlerle dünyanın enerjiye olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu artış göz önüne
alındığında enerjinin elde edilmesi kadar verimli kullanılmasının da önemli olduğu
görülmektedir. Endüstrinin birçok yerinde kullanılan ısı enerjisinin kontrolü dikkate değer bir
enerji tasarrufu sağlamaktadır. Isı transferini iyileştirme, aktif ve pasif yöntemler olarak ikiye
ayrılır. İlave bir enerji kaynağı gerektirmeyen pasif yöntemler, boru içerisine yerleştirilen
dönmeli akış cihazları, kanatçıklar, pürüzlü yüzeyler gibi yöntemler ile ısı transferini
artırabilmektedir. Bu çalışmada, boru içerisine keskin uçlu bir engel yerleştirilerek akış ve ısı
transferi incelenmiştir. Boru, 250 mm uzunluğunda, 20 mm yarıçapında ve 1 mm cidara
sahiptir. Boru malzemesi bakır seçilmiştir. Akışkan olarak 300 K sıcaklığında hava
gönderilmiştir. Test bölgesine sabit ısı akısı uygulanmıştır. Hesaplamalar, 450 ve 1125 olmak
üzere iki farklı Reynolds sayısında gerçekleştirilmiştir. Sayısal olarak gerçekleştirilen
çalışmada dünyaca kabul görmüş bir mühendislik programı olan ANSYS Fluent kullanılmıştır.
Problem, iki boyutlu ve eksende simetrik olarak modellenmiştir. Mesh yapısı 45.000 eleman
ile örülmüştür. Çözüm hassasiyeti açısından pasif elemanın olduğu bölüm ve boru iç cidarının
ağ yapısı sıklaştırılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Kütlenin korunumu,
momentumun korunumu ve enerji denklemleri kurulmuştur. Problem, farklı pasif elemanlar
kullanılarak çözdürülmüştür. Çözüm sonuçları programın son işlemcisinden alınmıştır.
Çalışmada, boru boyunca beş farklı istasyondan alınan hız ve sıcaklık sonuçları hem Reynolds
450 hem de Re 1125 için grafik olarak verilmiştir. Sonuç olarak, pasif eleman şekillerinin ısı
transferi ve akış üzerinde etkin bir parametre olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), ısı transferi artırma, keskin
uçlu engel
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SEMBOLLER LİSTESİ
A
: Alan (m2)
Özgül ısı (J/kgK)

v

: Hız (m/sn)

µ

: Dinamik viskozite (kg/ms)

Cp

:

D

: Boru çapı (m)

ν

: Kinematik viskozite (m2/s)

H

: Isı transfer katsayısı (W/m2K)

ρ

: Yoğunluk (kg/m3)

k

: Isı iletkenlik katsayısı (W/(mK)

Gr

: Grashof sayısı (-)

L

: Borunun uzunluğu (m)

Nu

P

: Basınç (N/m2)

Pr

: Prandtl sayısı (-)

q”

: Isı akısı (W/m2)

Ra

: Rayleigh sayısı (-)

Q

: Isı transferi (W)

Re

: Reynolds sayısı (-)

T

: Sıcaklık (K)

2019

: Nusselt sayısı (-)

GİRİŞ
Sürekli artan nüfus ve ihtiyaçların aksine enerji kaynaklarının azalması var olan enerji
kaynaklarını daha tasarruflu kullanmayı gerektirmektedir. Bu da ilave kaynak gerektirmeden
enerjide artış sağlayacak yöntemleri daha önemli kılmaktadır. Endüstrinin birçok yerinde
kullanılan ısı enerjisinin kontrolü dikkate değer bir tasarruf sağlamaktadır. Isı transferi
artırmaya yönelik çalışmalar aktif ve pasif yöntemler olarak gruplandırılabilir. Pasif yöntemler
ilave bir enerji kaynağına gerek duymazlar. Dönmeli akış cihazları, pürüzlü yüzeyler, borunun
içerisine yerleştirilen elemanlar örnek olarak verilebilir [1-4].
Enerjiyi daha iyi kullanabilmek için ısı değiştirgeçleri, farklı boyut ve şekillerde
tasarlanmaktadır. Deneyimlenen tasarımlar yatırım maliyetlerini azaltarak hızlı çözümler
sunmaktadır. Mohammed [5], laminer akış şartlarında farklı giriş geometrilerini deneysel
olarak incelemiştir. 400 - 1600 Reynolds aralığında çalışmıştır. Çalışmasının sonucunda, yüzey
sıcaklık dağılımını, yerel ve ortalama Nusselt sayısılarını karşılaştırmış, farklı giriş ağızlarının
ısı transferi üzerinde etkili olduğunu görmüştür.
Bayraktar [6], bir boru içerisine düşey bir engel yerleştirmiş, FORTRAN metodu ile
akış ve ısı transferini incelemiştir. Engelin değişen geometri oranlarının ve boru girişine olan
uzaklıklarının akış ve ısı transferi üzerinde etkili olduğunu görmüştür.
Yu vd. [7], düz bir boru ile içi dalga gibi kıvrımlar verilmiş olan iki boruyu ele alarak
yaptıkları deneylerde boruların akış ve ısı transferi davranışlarını incelemişlerdir. Dalga
şeklinde kıvrımlar verilmiş olan borunun ısı transferini artırdığını görmüşlerdir.
Kayataş ve İlbaş [8], iç içe borulu olan bir ısı değiştirgecine farklı kanatçık yapılarının
etkisini ve girdaplı akışı incelemişlerdir. Sayısal olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında
ANSYS Fluent programını kullanmışlardır. Hem kare hem de üçgen kanatçık durumunda
girdaplı akışın ısı transferi üzerinde etkili olduğunu görmüşlerdir.
Öztop [9], Öztop ve Dağtekin [10] yaptıkları çalışmalarında, daralan genişleyen sonra
tekrar daralan bir boruyu incelemişlerdir. SIMPLEM çözüm algoritmasını kullanarak çözüm
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almışlardır. Daralan genişleyen ve tekrar daralan boruların farklı Reynolds ve farklı Prandtl
sayılarına göre ısı transferinde iyileşme olduğunu görmüşlerdir.
Turan [11], Turan ve Öztop [12, 13], silindirik bir boru içerisine yerleştirdikleri keskin
uçlu pasif engelleri sayısal ve deneysel olarak araştırmışlardır. Sayısal olarak gerçekleştirdikleri
çalışmalarını ANSYS Fluent paket programı kullanarak üç farklı Reynolds sayısında
gerçekleştirmişlerdir. Pasif elemanların akış ve ısı transferinde etkili olduğunu görmüşlerdir.
Chong vd. [14], dikdörtgen bir boru içerisine yerleştirilmiş ısıtılan bir plağı farklı açılar
ve Reynolds sayısı ile çalışmışlardır. Deneysel olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında
Reynods sayısı 1800’e doğru arttığında ısı transferinin ve basınç düşüşlerinin eğim açısından
bağımsızlaştığını görmüşlerdir.
Hwang vd. [15], yatay izotermal bir boruda yüksek Rayleigh sayılarında laminer akışı
incelemişlerdir. Yatay izotermal boruda değişen Rayleigh sayıları için ısı transfer sonuçlarını
vermişlerdir.
Endüstrinin birçok alanında, farklı şekil ve boyutlarda borular kullanılmaktadır. Bu
borular içerisine yerleştirilen pasif elemanlarla akışa yön vererek akışı ve ısı transferini
etkilemek mümkündür. Bu çalışmada, farklı Reynolds sayılarında, silindirik bir boru içerisine
yerleştirilen pasif engellerin akış ve ısı transferine etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
2. 1. Model ve mesh yapısının tanıtılması
Çalışma da, bir boru içerisine kesik uçlu pasif bir eleman yerleştirilmiştir. Silindirik
boru, 250 mm uzunluğunda, 20 mm yarıçapında ve 1 mm cidara sahiptir. Boruya, x/L=0.380
ile x/L=0.382 arasında farklı geometrilerde engeller yerleştirilmiştir. Boru malzemesi bakır
seçilmiştir. Akışkan olarak 300 K sıcaklığında hava gönderilmiştir. Silindirik borunun x/L =
0.32 ile x/L = 0.44 aralığı test bölgesidir. Bu bölgeye sabit ısı akısı uygulanmıştır.
Hesaplamalar, 450 ve 1125 olmak üzere iki farklı Reynolds sayısında gerçekleştirilmiştir.
Sayısal olarak gerçekleştirilen çalışmada dünyaca kabul görmüş bir mühendislik programı olan
ANSYS Fluent kullanılmıştır. Problem, iki boyutlu ve eksende simetrik olarak modellenmiştir.

Şekil 1: Örnek fiziksel model
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Durum 2

Şekil 2: Çalışmada kullanılan pasif engeller

Şekil 3: Örnek model için ağ yapısı Durum I

Problem, ANSYS Fluent programıyla 45.000 eleman ile örülmüştür. Çözüm hassasiyeti
açısından pasif elemanın olduğu bölüm ve boru iç cidarının ağ yapısı sıklaştırılmıştır. Sonlu
elemanlar yöntemi kullanılmıştır.
3. Teori
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği hesaplamalarında temel yönetici denklemler
akışkanlar dinamiğinin süreklilik, momentum ve enerji denklemleri kullanılır. Çalışmada,
sıcaklık dağılımları ve akış analizi için kütlenin korunumu denklemi, momentumun korunumu
denklemi ve enerji denklemi çözülmüştür. Denklemler, akış ve ısı transferinin sürekli rejim
şartlarında olduğunu, akışkanın sıkıştırılamaz olduğunu, radyasyon ısı transferi ihmal edildiğini
kabul ederek iki boyutlu çözülmüştür.
3. 1. Kütlenin Korunumu Denklemi
Kütlenin korunumu denklemi genel olarak aşağıdaki gibi verilebilir [16].

( .V ) = 0

(3. 1.)

3. 2. Momentumun Korunumu Denklemi
Momentumun korunumu denklemi silindirik koordinatlarda aşağıdaki gibi yazılır [16].
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3. 3. Enerji Denklemi
Enerji denklemi aşağıdaki gibi yazılır [16].
  2T  2T 1 T 
T 
 T
 2 + 2 +

+v
=
k

r 
r r 
r
 x
 x

c p  u

(3. 4.)

Doğal taşınım etkisi için ise Grashof ve Rayleigh sayıları aşağıdaki gibi hesaplanır.

gqd 4
Gr =
 2k

(3. 5.)

Ra = Gr. Pr

(3. 6.)

4. BULGULAR
Bu çalışmada, içerisine keskin uçlu disk yerleştirilmiş silindirik bir boruda akış ve ısı
transferi incelenmiştir. Sayısal çalışma, ANSYS Fluent programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. 450 ve 1125 olmak üzere iki farklı Reynolds sayısında ve Boş boru, Durum
I, Durum II şartlarında çözüm yapılmıştır. Çözümler programın son işlemcisinden alınmıştır.
Sonuçlar boru boyunca, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ve 1 olmak üzere beş farklı istasyondan alınmıştır.
450 ve 1125 olmak üzere iki farklı Reynolds sayısından alınan sonuçlar grafik olarak
verilmiştir.
Şekil 4’ de Reynolds 450, Şekil 5’ de de Reynolds 1125 için beş farklı istasyondan
alınan hız sonuçları grafik olarak görülmektedir. Şekil 4 – a ve Şekil 5 – a incelendiğinde akışın
tam geliştiği görülmektedir. Yüksek Reynolds sayısından ötürü Şekil 5 – a’ nın hızı daha yüksek
seyretmektedir. Engellerin akış profilini henüz etkilemediği, aynı çizgide oldukları
görülmektedir (Şekil 4 – a, Şekil 5 – a). Şekil 4 –b ve Şekil 5 – b’ de yerleştirilmiş olan
engellerin etkisi hissedilmektedir. Boş boru ile kıyaslandığında engelli boruların hızlarında
yüksek bir artış görülmektedir (Şekil 4 – b, Şekil 5 – b). Akımda ki dönme alanlarından dolayı
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negatif hızlar oluşmaktadır. Şekil 5 – b’ de Şekil 4 –b’ ye göre artan Reynolds sayısı sebebiyle
negatif hızlar artmaktadır. Şekil 4 – c’ de görüldüğü üzere Re 450 için maksimum hız noktası
Durum II de, Re 1125 için ise Durum I’ de oluşmaktadır. Ayrıca hem Şekil 4 – c hem de Şekil
5 – c de engellerin etkisinin sürdüğü görülmektedir. Şekil 4 – d ve Şekil 5 – d kıyaslandığında,
Şekil 4 – d’ de engel etkisinin azaldığı daha belirgin görülmektedir. Şekil 4 – e’ de akışkanda
engel etkisinin sonlandığı, Şekil 5 - e’ de ise azalmış da olsa sürdüğü görülmektedir.
Şekil 6’ da Reynolds 450, Şekil 7’ de de Reynolds 1125 için beş farklı istasyondan
alınan sıcaklık sonuçları grafik olarak görülmektedir. Şekil 6 – a ve Şekil 7 – a incelendiğinde
boru girişinde sıcaklık eğiliminin benzer geliştiği, Boş boru ile kıyaslandıklarında Durum I ve
Durum II’ nin daha düşük sıcaklıkta olduğu görülmektedir. Engelin arkasında bulunan soğuk
akışkanın etkisiyle, Şekil 6 – b ve Şekil 7 – b’ de görüldüğü üzere Boş borunun sıcaklığı Durum
I ve Durum II’ ye göre daha yüksektir. Şekil 6 – c’ de sıcaklık artışı Durum II, Durum I, Boş
boru olarak ilerlerken Şekil 7 – c’ de yakın farkla Durum I - Durum II sonrasında Boş boru
olarak ilerlemektedir. Şekil 6 – d ve Şekil 7 – d’ de benzer bir eğilim görülmektedir. Şekil 6 –
e ve Şekil 7 – e’ de ise benzer eğilim sürerken yine boş borunun daha düşük sıcaklık eğiliminden
başlayıp sona doğru arttığı görülmektedir.
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Şekil 4: Re = 450 de boş boru, durum I, durum II için

Şekil 5: Re = 1125 de boş boru, durum I, durum II için

hız grafikleri a) x/L=0.2, b) x/L=0.4, c) x/L=0.6, d)

hız grafikleri a) x/L=0.2, b) x/L=0.4, c) x/L=0.6, d)
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Şekil 6: Re = 450 de boş boru, durum I, durum II için

Şekil 7: Re = 1125 de boş boru, durum I, durum II için

sıcaklık grafikleri a) x/L=0.2, b) x/L=0.4, c) x/L=0.6, d)

sıcaklık grafikleri a) x/L=0.2, b) x/L=0.4, c) x/L=0.6, d)

x/L=0.8, e)x/L=1

x/L=0.8, e)x/L=1

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, içerisine keskin uçlu disk yerleştirilmiş silindirik bir boruda akış ve ısı
transferi ANSYS Fluent kullanılarak sayısal olarak incelenmiştir. İki farklı Reynolds sayısında
(Re = 450, Re = 1125), Boş boru, Durum I ve Durum olmak üzere farklı durumlar çözülmüştür.
Kullanılan programın son işlemcisinden alınan sonuçlar, Reynolds 450 ve Reynolds 1125
olmak üzere, üç farklı durumdan hız ve sıcaklık sonuçları alınarak verilmiştir.
- Boru içerisine yerleştirilen engel akışı saptırarak sıcaklık dağılımını etkilemektedir.
- Engelin eğim açısı engel arkasında oluşan sirkülasyon bölgesini etkilemektedir.
Dolayısıyla akış ve ısı transferinde ki değişim engelin açısına göre değişmektedir.
- Reynolds sayısı akış ve ısı transferinde önemli bir değişkendir.
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WEB TABANLI KİMLİK AVI SALDIRILARININ DERİN ÖĞRENME
YÖNTEMİ İLE TESPİTİ
Öğr. Gör. Ramazan İNCİR
Gümüşhane Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Bedri ÖZER
Fırat Üniversitesi
ÖZET
Web tabanlı kimlik avı saldırıları, çevrimiçi bir ortamda kullanıcıların kandırılarak
bilgilerini istekleri dışında paylaşmalarını sağlamak amacıyla saldırganlar tarafından kullanılan
bir yöntemdir. Bu saldırı türü kullanıcıları yanıltmak amacıyla web sitelerin taklit edilmesi ile
gerçekleştirilir. Aracı olarak reklam ya da e-posta gibi yöntemler kullanılmaktadır. Mevcut
bulunan web sitelerinin kimlik avı olup olmadığının ayrımını yapmak büyük bir problemdir.
Bu problemi gidermek için çalışmada, yıllara göre artış gösteren web tabanlı kimlik avı
saldırılarının önüne geçmek ve kullanıcıların bu saldırı türlerinden etkilenmesini engellemek
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, sınıflandırma işlemi için derin öğrenme yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem, bilinen verilerin çok katmanlı yapay sinir ağı ile eğitilerek
bilinmeyen verilerin sınıflandırılmasını ve analizini yapma imkânı sağlayan bir yaklaşımdır.
Sınıflandırma işlemi için 5000 meşru ve 5000 kimlik avı web sitesi bulunan veri seti
kullanılmıştır. Bu veri seti ile eğitilen model ile sınıflandırma yapılmıştır. Sonuç olarak bu
sınıflandırma işleminde %97 ile %98 arasında doğruluk değerleri elde edilmiştir. Bu çalışmada
kimlik avı web sitelerinin sınıflandırılmasında derin öğrenme yönteminin başarılı sonuçlar
sergilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kimlik avı, Derin öğrenme, Sınıflandırma, Siber güvenlik
1. GİRİŞ
Siber dünyada, insanlar birbirleriyle bir bilgisayar ya da internete bağlı bir dijital cihaz
aracılığı ile iletişim kurmaktadır. Daha konforlu ve daha rahat olmasından dolayı bankacılık,
alışveriş ve diğer çevrimiçi hizmetleri kullanan kullanıcılar gün geçtikçe artmaktadır.
Saldırganlar bu durumu para kazanmak için fırsata çevirerek çevrimiçi hizmet veren web
siteleri aracılığı ile gerekli hassas bilgilere erişmeye çalışmaktadırlar. Kimlik avı yöntemi,
kullanıcıların hassas bilgilerine erişme yöntemlerinden biridir. Çevrimiçi kullanıcıların hassas
bilgilerini vermeye yönlendiren bu yöntem, meşru sitelerin taklit edilmesiyle gerçekleştirilir.
Saldırganlar web sayfası aracılığıyla bir yem gönderir ve hassas bilgilerin çalınmasını
beklemektedir. Kullanıcılar sahte sayfalara güvenerek saldırganın ilgili hassas bilgileri elde
etmesine ve başarılı olmasına neden olmaktadır.
Kimlik Avı Koruması Çalışma Grubu (APWG), iThreat Cyber Group, Mark Monitor ve
Panda Security gibi üye şirketleri tarafından bildirilen kimlik avı saldırılarını inceleyen kar
amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bu gurup, dünya çapında yer alan kötü amaçlı etki
alanlarını ve kimlik avı saldırılarıyla ilgili istatistiksel bilgileri analiz edip raporları periyodik
olarak (üç aylık ve yarım yıllık) yayınlamaktadır. En son yapılan APWG (2019) 1. çeyrek
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raporuna göre toplam 180,768 kimlik avı sitesi olduğu belirtilmiştir. Bu, özellikle 4. çeyrek
2018'de (138.328) ve 3. çeyrek 2018'de (151.014) görülen sonuçlara göre artış göstermiştir [1].
Bu çalışmada yıllara göre artış gösteren web tabanlı kimlik avı saldırılarının önüne
geçmek ve kullanıcıların bu saldırı türlerinden etkilenmesini engellemek amaçlanmaktadır. Bu
durum için klasik makine öğrenme yöntemlerinden farklı olarak derin öğrenme yöntemi ile
sınıflandırma yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda başarılı sonuçlar elde edildiği gözlenmiş
ve uygulama başlığı altında sonuçlar belirtilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Kimlik avı ile mücadele için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler teknik ve teknik
olmayan yöntemler olmak üzere iki kimlik avı çözüm gurubuna ayrılabilir. Teknik olmayan
yöntemler genel olarak yasal yöntemler ve eğitim çalışmalarını içermektedir. Teknik yöntemler
ise genel olarak kara liste / beyaz liste, görsel benzerlik, arama motoru, makine öğrenmesi
yöntemleri ve yapay sinir ağları olmak üzere sıralanabilir.
Yasal yöntemde kimlik avı saldırılarına çözüm arayan ülkeler engel olabilmek adına yasa
çıkarırlar. 2004 yılında Amerikalı tüketicilerin korunması amacıyla Federal Ticaret Komisyonu
tarafından kimlik avı saldırıları suç listesine eklenmiştir. Farklı olarak siber suçlarla mücadele
etmek amacıyla Avustralya hükümeti, 2005 yılında savaş stratejileri için Microsoft ile ortaklık
imzalamıştır. İngiltere hükümeti ise 2006 yılında kimlik avı saldırılarını cezalandırmıştır. Yasal
çözümler geçmişten günümüze bir dereceye kadar engel olabilmesine rağmen, tam olarak
engellemek konusunda zayıf kalmaktadır [2].
Kimlik avı saldırılarına çözüm bulmak için kullanılan yöntemlerden biride eğitim
yöntemidir. Kumaraguru ve arkadaşları (2009), kullanıcıların eğitim süzgecinden geçirilmesi
sonucu tehlikeli web site ve e-postaların ayırt etme becerilerinin gelişebileceğini savunmuştur
[3]. Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim aşamasında çok zaman harcandığını ve
bu yöntemin kimlik avı teknolojisinin gerisinde kaldığı düşünülmektedir.
Liste tabanlı algılama tekniklerinde kimlik avı web sayfalarını tespit edebilmek için beyaz
liste ve kara liste olmak üzere iki liste yöntem kullanılır. Jain ve Gupta, webde otomatik olarak
kendini güncelleyen ve bu şekilde kullanıcıları uyaran bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu yöntem
ile % 86.02 doğruluk elde edilmiştir [4]. Listeye dayalı çözüm yöntemleri sık güncelleme
gerektirir. Hızlı bir şekilde olgunluğa ulaşması için aşırı sistem kaynakları gerektirmektedir [5].
Görsel benzerlik teknikleri, kimlik avı web siteleri görünümleri ile meşru web sitelerinin
görünümleri arasında ayrım yapmaktadır. Jain ve Gupta (2017a) çalışmasında görsel benzerlik
teknikleri, metin bağlamı, HTML etiketleri, stil sayfası ve resim içeren bir özellik setine
dayanmaktadır [6]. Ancak Jain ve Gupta (2017b), bu görsel benzerlik tekniklerinin sıfır saatlik
bir kimlik avı saldırısını tanıyamayacaklarına dair ortak bir eksiklik olduğunu öne sürmektedir
[7].
Makine öğrenmesi yöntemleri, orijinal bir web sitesini kimlik avı web sitesinden ayırt
edebilen özelliklere sahip bir sınıflandırma algoritması geliştirmektedir. Bu bağlamda, bir web
sitesinin tasarımı önceden belirlenmiş özelliklerle eşleşiyorsa kimlik avı olarak belirtilmektedir.
Hadi ve arkadaşları ( 2016 ), kimlik avı web sitelerini saptamak için ilişkilendirme kurallarına
dayalı bir sınıflandırma algoritması önermişlerdir. Bu yeni algoritmanın sonuçlarına göre 10
kat çapraz doğrulama test yöntemiyle % 92 ile % 93 arasında yüksek bir doğruluk elde edildiği
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belirtilmiştir [8]. Hanbay ve Kaytan, aşırı öğrenme makinesine (ELM) dayalı kimlik avı web
sitelerini tespit etmek için önerdikleri modelde 10 kat çapraz doğrulama test yöntemiyle
ortalama %95,05 kesinliğe ulaştıklarını belirtmişlerdir [9]. Jain ve Gupta (2018), kimlik avı
web sitelerini meşru sitelerden ayırmak için 19 özellik çıkararak makine öğrenmesini kullanan
bir kimlik avı koruma yöntemi sunmuşlardır. Bu çalışmada 1918 meşru web sitesi ve 2141
kimlik avı web sitesi kullanmışlardır. Önerilen makine öğrenmesi yöntemi yaklaşımlıyla %
99,39 doğruluk elde edilmiştir [10]. Rao ve Pais gibi bazı araştırmacılarda, sadece makine
öğrenme yaklaşımları ile birlikte görüntü kontrolünü kullanarak bir karma yöntem
sunmuşlardır. Köprü tabanlı özellikler, üçüncü taraf tabanlı özellikler ve URL gizleme
özellikleri olmak üzere üç özellik kategorisi kullanmışlardır. Üçüncü taraf hizmetlerin
kullanımı zaman konusunda dezavantaj olsa da, sistemin doğruluk oranını % 99,55'e kadar
yükseltmiştir [11]. Chiew ve arkadaşları HEFS adını verdikleri makine öğrenmeye dayalı
kimlik avı tespit sistemi önermişlerdir. Bu çalışmada özellik seçim algoritması ile birlikte 48
özellik 10 özelliğe indirgenmiştir. Tüm özelliklerin yalnızca %20,8’i kullanılarak %94,6
oranında başarı elde edilmiştir. 48 özelliğin tamamını kullanarak %96,17 oranında bir başarı
elde edildiği belirtilmiştir [12].
Feng ve arkadaşları (2018), Monte Carlo algoritması kullanarak kimlik avı web sitelerinin
tespiti için yeni bir sinir ağı tabanlı sınıflandırma yöntemi sunmuşlardır. Seçilen özellikler dört
ana guruba ayrılmıştır. Adres çubuğuna dayalı özellikler, anormal temelli özellikler, HTML ve
JavaScript tabanlı özellikler ve etki alanı tabanlı özellikler olmak üzere 30 özellik
kullanılmıştır. Deney sonuçlarına göre %97,71 oranında doğruluk değeri elde edildiği
belirtilmiştir [2].
3. MATERYAL VE METOD
3.1. Veri Seti
Gerekli çalışmanın yapılıp özelliklerin incelenmesi için iki ayrı zaman diliminde, OcakMayıs 2015 ve Mayıs-Haziran 2017 tarihlerinde web siteleri toplanmıştır. Web siteleri özellikle
PhishTank ve OpenPhish’ten URL’leri temel alan 5000 kimlik avı web sitesi ve 5000 meşru
web sitesi seçilmiştir [12]. Bu web sitelerine ait Tablo 1’de belirtilen 48 özellik bulunmaktadır.
Tablo 1: Kimlik Avı Web Sitesi Özellikleri [12]
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Özellik
Nokta Sayısı
Alt alan seviyesi
URL yol derinliği
URL uzunluğu
Etki alanındaki “-” simgesi
Tire Sayısı
@ Simgesi kullanımı
Tilde Sembolü
Alt tire sayısı
Yüzde işareti sayısı
Sorgu bölümleri sayısı
Ve işareti sayısı
Sharp işareti sayısı
Sayısal karakter sayısı
HTTPS kullanma
Rastgele dize kontrolü
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34
35
36
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38
39
40
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Özellik
Hassas kelimelerin sayısı
Gömülü marka adı
Dış köprü sayısı
Dış kaynak URL sayısı
Favicon kullanımı
Formların güvenliği
Göreceli form eylemi
Harici form eylem niteliği
Form eylemi özniteliği
Boş ve kendine yönlendirme vb. bağlantıların yüzdesi
Sık kullanılan alan adı karşılaştırma
Durum çubuğunda sahte URL varlığının kontrolü
Sağ tıklamayı devre dışı bırakma
Açılır pencere kullanma
E-postaya bilgi gönderme
Iframe veya Frame kullanımı kontrolü
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IP adresi kullanma
TLD veya ccTLD'nin alt etki
alanında kontrolü
Etki alanı uzantısı
Anabilgisayar adı bölümündeki
Https’in varlığı
Anabilgisayar adı uzunluğu
Yol Uzunluğu
Sorgu Uzunluğu
Slash işareti kontrolü

19
20
21
22
23
24

41
42

Kayıp başlık
Yalnızca görüntü içeren form

43
44

Ana bilgisayar adındaki nokta sayısı
URL uzunluğuna kural ve eşik değeri belirleme

45
46
47
48

HTML kaynak kodundaki farklı URL’ler
Form eylemi kontrolü
Etiketlerdeki bağlantılar
Bazı köprülerin yüzdeleri

2019

Kimlik avı tespiti için yapılan çalışmalarda çıkarılan özellikler dâhili ve harici özellikler
olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Dâhili özellikler bir web sitesi HTML kaynak kodu ve
URL’inden oluşturulur. Dâhili özelliklerin tamamı web sitesinden oluşturulabilmektedir. Harici
özellikler ise etki alan kaydı, arama motoru, WHOIS vb. gibi kayıtlardır. Harici özellikler
üçüncü taraf hizmetlerin sorgulanması ile elde edilebilir. Bu veri seti oluşturulurken sadece
dâhili özellikler temel alınmıştır. Harici özellikler, sürekli erişilebilir olmaması ve değişim
halinde olması nedeniyle incelemeye alınmamıştır. Bu duruma Google PageRank
sorgulanmasının 2016’da durdurulması ve sorgulamayı kullanan kimlik avı tekniklerinin
etkilenmesi örnek olarak gösterilmektedir [12]. Bu çalışmanın veri setinin tamamı [13]
adresindeki Attribute-Relation File Format (ARFF) dosyası olarak indirilebilir.
3.2. Sistem Tasarımı
Teknolojinin ilerlemesi ile gün geçtikçe gelişmekte olan derin öğrenme yöntemi, bilinen
verilerin çok katmanlı yapay sinir ağı ile eğitilerek bilinmeyen verilerin sınıflandırılmasını ve
analizini yapma imkânı sağlayan bir yaklaşımdır. Bu çalışmada sınıflandırma işlemi için derin
öğrenme yöntemi kullanılmıştır. 5000 meşru ve 5000 kimlik avı web site barındıran veri seti
sınıflandırma için kullanılmıştır. Veri setinde web sitelere ait 48 özelliğin değerleri
bulunmaktadır. Oluşturulan derin öğrenme modelinde 1 adet giriş katmanı, 3 adet gizli katman
ve 1 adet çıkış katmanı bulunmaktadır. Her katmanın çıkışında aktivasyon fonksiyonu olarak
ReLU fonksiyonu kullanılmıştır. 𝑅𝑒𝐿𝑈 ∶ 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(𝑥, 0) fonksiyonu negatif bölümün 0
olması için kullanılmaktadır. Çıkış katmanında ise Softmax fonksiyonu kullanılmıştır.𝑓 (𝑥𝑖 ) =
𝑒𝑖𝑥
𝑘
∑𝑖 𝑒𝑖𝑥

, 𝑖 = 0,1,2,3, … , 𝑘 fonksiyonu [0,1] arasında çıktılar üretmektedir. Model eğitimi

aşamasında, ağırlık değerlerini en düşük hale indirgemek için optimize edilmeye çalışılmıştır.
Bu optimizasyon işleminde iş yükünü hesaplamak için Sparse Categorical Crossentropy
kullanılmış ve elde edilen maliyeti global minimum seviyeye indirmek için Adam optimizasyon
fonksiyonu kullanılmıştır. Bu çalışmada sunulan sistemin yapısı Şekil 1’de belirtilmiştir.
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Şekil 1: Sistem Tasarımı
4. UYGULAMA
Sistem tasarımı başlığı altında anlatıldığı şekilde bir sistem oluşturulmuş ve oluşturulan
sistemin kullandığı verilerle yapılan testlere yer verilmiştir. Ayrıca modelin eğitim ve test
aşamasında veri dağılımdan kaynaklı bazı sapmalar olabilmektedir. Bu sapmaları minimum
seviyeye indirmek için k-katlamalı çapraz doğrulama yöntemi testlerine yer verilmiştir.
Kimlik avı web sitelerinin tespiti amacı ile yapılan bu çalışmada python programlama dili
ile birlikte derin öğrenme tekniğini uygulamak için Keras Deep Learning Library ( Keras Derin
Öğrenme Kütüphanesi ) kullanılmıştır.
Derin öğrenme yöntemi kullanılarak saldırıların belirlenmesine yönelik oluşturulan
model için kullanılan veri setinin yüzdelik oranları ve model parametreleri Tablo 2.’de
belirtilmiştir.
Tablo 2: Model Parametreleri ve Veri Seti Yüzdelik Oranları
Parametreler
Katman sayısı
Katmanlardaki nöron sayısı
Adım sayısı (Epoch)
Aktivasyon fonksiyonu
Optimizayon foksiyonu
Kayıp fonksiyonu
Batch size
Veri seti toplam örnek
Veri seti eğitim örnek
Veri seti test örnek
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5
48-256-180-128-2
50-100-150
Relu – Softmax(Çıkış)
Adam
Sparse categorical crossentropy
32
10000 (%100)
7000 (%70)
3000 (%30)

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

183

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Yapılan testler sonucunda adım sayısının başarı oranını önemli ölçüde etkilediği
görülmüştür. Adım sayısı modelin kaç kez eğitildiğini temsil etmektedir. Farklı adımlara göre
elde edilen sonuçlar Tablo 3.’te belirtilmiştir.
Tablo 3: Farklı Adım Sayılarıyla Sonuçlar
Adım
50
100
150

Son Başarım
%97.00
%97.30
%97.70

En İyi Başarım
%97.17
%97.60
%97.77

Tablo 3’te 3 farklı adım sayısı ile elde edilmiş sonuçlar belirtilmiştir. 150 adım sayısı
kullanılan veri setine en iyi uyumu sağlamakta ve iyi bir çözüm üretmektedir. 150 adımdan
daha fazla değerler için genel olarak hep aynı çıktıyı üretmektedir. Bu durum sistemin belirli
bir uygunluk noktasına ulaştığı anlamına gelmektedir. Veri setine en iyi uyumu sağlayan 150
adım değeri ile eğitilen modelin başarım ve hata oranları grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 150 Adım Sayısı İçin Başarım(Solda) ve Hata Oranları(Sağda) Grafiği
Bir model oluşturulurken veri setini eğitim ve test olarak ayırmanın amacı, modelin daha
önceden görmediği veri seti üzerinde nasıl performans gösterdiğini anlamak içindir. Modelin
eğitim ve test aşamasında veri dağılımdan kaynaklı bazı sapmalar olabilir. Bu sapmaları
minimum seviyeye indirmek için k-katlamalı çapraz doğrulama yöntemi kullanılır. Bu yöntem
ile veri seti rasgele k parçaya bölünür. K-1 parça eğitim için kullanılırken 1 parçada test için
kullanılır ve k defa bu işlem tekrarlanır. Her tekrarda elde edilen değerler toplanıp ortalaması
alınır ve modelin performansı değerlendirilir.
K-katlamalı çapraz doğrulama yöntemi için 10-kat, 5-kat ve 3-kat değerli modeller
oluşturulmuştur. Oluşturulan modelin parametreleri Tablo 4’de belirtilmiştir.
Tablo 4: Çapraz Doğrulama Model Parametreleri ve Veri Seti Yüzdelik Oranları
Parametreler
Katman sayısı
Katmanlardaki nöron sayısı
Adım sayısı (Epoch)
Aktivasyon fonksiyonu
Optimizayon foksiyonu
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Kayıp fonksiyonu
Batch size
Veri seti toplam örnek
10-Kat eğitim-test örnek
5-Kat eğitim-test örnek
3-Kat eğitim-test örnek

2019

Sparse categorical crossentropy
32
10000 (%100)
9000 (%90) – 1000 (%10)
8000 (%80) – 2000 (%20)
6670 (%66.7) – 3330 (%33.3)

Tablo 4’de belirtilen model parametrelerine göre 10-kat, 5-kat ve 3-kat değerli derin
öğrenme modeli oluşturulmuştur. Bu modelin her katta elde ettiği doğruluk ve ortalama
doğruluk değerleri Tablo 5’de belirtilmiştir.
Tablo 5: 10-Kat, 5-Kat ve 3-Kat Çapraz Sınıflandırma Doğruluk Oranları
Kat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ortalama

10-Kat Çapraz
Doğrulama
Doğruluk
Değerleri(%)
% 97.50
% 97.90
% 97.20
% 97.60
% 98.10
% 97.20
% 97.60
% 98.80
% 96.90
% 96.30
% 97.51

Kat

5-Kat Çapraz
Doğrulama Doğruluk
Değerleri(%)

Kat

1
2
3
4
5

% 97.65
% 97.70
% 97.65
% 98.10
% 96.30

1
2
3

% 97.48

3-Kat Çapraz
Doğrulama
Doğruluk
Değerleri(%)
% 97.27
% 97.06
% 97.21

% 97.18

5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bildiride kimlik avı web sitelerinin tespiti üzerine bir yöntem sunulmuştur. Önerilen
yöntemde 48 özelliğe sahip 10000 adet web site bulunan veri seti kullanılmıştır. Veri setinde
yıllara göre değişme durumu olan harici özelliklerin alınmaması sadece dâhili özelliklerden
oluşması önemli rol oynamaktadır. Bu veri setine derin öğrenme yönteminin uygulanması ile
model başarıyla eğitilmiş olup yüksek doğruluk sonuçları elde edilmiştir. Model için çeşitli
parametreler uygulanıp bir dizi testler yapılmıştır. Bu testler sonucunda en yüksek başarı
değerinin elde edildiği 150 adım değeri için son başarım % 97.70 ve en yüksek başarım % 97.77
olarak gözlemlenmiştir. Modelin eğitim ve test aşamasında veri dağılımdan kaynaklı bazı olası
sapmaları minimum seviyeye indirmek için k-katlamalı çapraz doğrulama yöntemi
kullanılmıştır. 10-kat çapraz doğrulama için en yüksek başarım % 98.80 ortalama başarım %
97.51 olarak gözlemlenmiştir. 5-kat çapraz doğrulama için en yüksek başarım % 98.10 ortalama
başarım % 97.48 olarak gözlemlenmiştir. 3-kat çapraz doğrulama için en yüksek başarım %
97.27 ortalama başarım % 97.18 olarak gözlemlenmiştir. Aynı veri setini kullanarak yapılan
farklı bir çalışmada birden fazla makine öğrenmesi yöntemi denenmiştir. En iyi başarımı
gösteren Random Forest sınıflandırma algoritması ile % 96.17 oranında doğruluk değeri elde
edildiği belirtilmiştir [12]. Bu çalışmaların doğruluk değerleri kıyaslandığında derin öğrenme
yöntemi ile elde edilen sonuçların daha başarılı olduğu anlaşılmaktadır.
Gelecek çalışmalarda, kullanılan veri setindeki 48 özelliğin özellik seçim algoritmaları
kullanılarak daha az sayıda seçilen özellikle yüksek başarı elde etmek hedeflenmektedir.
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Özellik sayısının indirgenmesi ile elde edilecek yüksek bir başarının yanı sıra performansın
artacağı da düşünülmektedir. Aynı zamanda derin öğrenme parametrelerinden katman sayısı,
nöron sayısı, aktivasyon fonksiyonları ve optimizasyon algoritmaları üzerinde farklı değerler
ve fonksiyonlarla daha yüksek başarı elde edilmesi hedeflenmektedir. Derin öğrenmede başarı
veri seti boyutu ile orantılı olduğundan gelecek çalışmalarda mevcut verilere ekleme yapılarak
başarının daha da artacağı düşünülmektedir.
6.KAYNAKÇA
[1]
APWG
Phishing
attack
trends
reports,
first
quarter
2019,
http://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1_2019.pdf. , 15 Mayıs 2019.
[2] Feng, F., Zhou, Q., Shen, Z., Yang, X., Han, L., Wang, J., 2018. The application
of a novel neural network in the detection of phishing websites, Journal of Ambient Intelligence
and Humanized Computing.
[3] Kumaraguru, P., Cranshaw, J., Acquisti, A., Cranor, L., Hong, J., Blair, M.A.,
Pham, T., 2009. School of phish: a real-world evaluation of anti-phishing training, In
Symposium on Usable Privacy and Security, 1–12.
[4] Jain, A. K., Gupta, B. B., 2016. A novel approach to protect against phishing attacks
at client side using autoupdated white-list, EURASIP Journal on Information Security.
[5] Shariﬁ, M., Siadati, S. H., 2008. A phishing sites blacklist generator, In 2008
IEEE/ACS international conference on computer systems and applications, 840–843.
[6] Jain, A. K., Gupta, B. B., 2017a. Phishing detection: Analysis of visual similarity
based approaches, Security and Communication Networks, 1–20.
[7] Jain, A. K., Gupta, B. B., 2017b. Two-level authentication approach to protect from
phishing attacks in real time, J Ambient Intell Hum Comput, 1–14.
[8] Hadi, W., Aburub, F., Alhawari, S., 2016. A new fast associative classfication
algorithm for detecting phishing websites, Elsevier Science Publishers B. V., 48, 729-734.
[9] Hanbay, D., Kaytan, M., 2017. Efective classication of phishing web pages based
on new rules by using extreme learning machines, Anatolian Journal of Computer Sciences, 2,
15–36.
[10] Jain, A. K., Gupta, B. B., 2018. Towards detection of phishing websites on client
side using machine learning based approach, Telecommunication Systems, 68, 687—700.
[11] Rao, R. S., Pais, A. R., 2018. Detection of phishing websites using an eﬃcient
feature-based machine learning framework, Neural Computing and Applications.
[12] Chiew, K.L., Tan, C.L., Wong, K., Yong, K.S.C., 2019 A new hybrid ensemble
feature selection framework for machine learning-based phishing detection system, Elsevier
Inc, 484, 153-166.
[13] Tan, C.L., Phishing Dataset for Machine Learning: Feature Evaluation, Mendeley
Data, v1, https://doi.org/10.17632/h3cgnj8hft.1, 20 Mayıs 2019.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

186

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

EF_UNIQUE DISCRETIZATION METHOD TO ENHANCE THE PERFORMANCE
OF CLASSIFICATION ALGORTIHMS ON THE MEDICAL DATASETS
Mehmet HACIBEYOGLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mohammed Hussein IBRAHIM
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abstract
In data mining, data preprocessing is an important process and includes several techniques like
discretization, data reduction, data transformation and data cleaning. The discretization is used
to convert numerical data to discrete ones by creating a set of intervals without any intersection.
Nowadays, classification problems encountered in the real world is an up-to-date topic that is
frequently researched in computer science. The discretization preprocess is used to increase the
classification accuracy of numerical data sets on several classification problems in many fields
like economy, food, trade, medicine, agriculture and industry. After discretization preprocess,
the data is reduced and takes up less memory space, easier to understand, classification
algorithms run faster and noisy data is diminished. Also, many data mining classification
algorithms are provide better performance on discrete datasets. In this study, we applied the
EF_Unique discretization method on medical datasets for enhancing the performance of
classification algorithms. The EF_Unique is a novel unsupervised discretization method which
is based on the unique values of the attribute to be discretized and was proposed to the literature
by the authors. In the experimental stage, three well-known Heart, Breast Cancer and Pima
Diabetes medical datasets was discretized by EF_Unique discretization method and classified
by Naive Bayes, C4.5 decision tree and K-Nearest Neighbor classification algorithms. The
obtained results are compared with previous studies from the literature for determining the
effect of EF_Unique discretization method on medical dataset classification. According to the
experimental results, the EF_Unique discretization method performed better performance from
many discretization methods in the literature.
Keywords: Classification, Data Mining, Discretization, Medical Dataset
1. Introduction
Data discretization is an important technique in data mining (Han, Pei, & Kamber, 2011). In
the discretization process, the continuous data has transformed into discrete ones by dividing
into intervals (Hacibeyoglu & Ibrahim, 2016). The continuous data being converted is easier to
understand and calculation of these values is done easily. In additional, discrete data uses less
memory (Rahman & Islam, 2016). In general, in the literature the discretization methods are
divided into two categories which are supervised methods and unsupervised methods. In
supervised discretization methods, the discretization process is depended on the class
information but in the unsupervised discretization methods don’t depend on the class
information. In the classification process the classification model is obtained by data analysis.
Therefore, the consistency of the data increases the accuracy of the classification model. In data
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mining, many classification algorithms are obtained best classification accuracy on continuous
data and on the other hand, some classification algorithms are performed best classification
accuracy on the discrete data (Hacibeyoglu, Arslan, & Kahramanli, 2011). Until today, several
discretization methods have been proposed by the researchers in the literature. Wong proposed
a non-parametric hybrid discretization method using the relationship between a continuous
attribute and class. The hybrid discretization method obtains the number of interval from the
continuous data of the data set. This hybrid method was tested on 20 data sets and the results
have compared with various methods. According to the results, the obtained hybrid method has
increased the success of NB classification algorithm (Wong, 2012). Gupta et al. have developed
a discretization method based on clustering for supervised learning. The proposed clusteringbased discretization method has been tested on several continuous data sets. The experimental
results show that the proposed clustering-based discretization method has improved the
classification performance (Gupta, Mehrotra, & Mohan, 2010). Yan et al. proposed a novel
class attribute interdependency discretization algorithm (NCAIC). NCAIC has tested on 13
datasets, the results obtained were compared with the other classification algorithms. The
evaluation among discretization methods was measured over the success of the C4.5
classification algorithm. The proposed NCAIC discretization method performed better than the
other methods in the C4.5 classification algorithm (Yan, Liu, & Sang, 2014). Jiang and Sui
proposed a supervised and multivariate discretization algorithm (SMDNS) by using the rough
sets. The performance of the QWE discretization method has evaluated on well-known UCI
datasets and the results have compared with common used discretization methods.
Experimental results show that SMDNS is efficient in terms of the number of generated cuts
and classification accuracy of the classification algorithms (Jiang & Sui, 2015). Rahman and
Islam proposed a new discretization technique called low frequency discretizer (LFD) that does
not require any input parameters from user. The LFD discretization method tested on six
datasets and the obtained results have compared with eight discretization methods of evaluation,
namely the classification accuracy, imputation accuracy, and noise detection accuracy.
According to the test results, the LFD discretization method has shown a significant
improvement based on namely the classification accuracy, imputation accuracy, and noise
detection accuracy (Rahman & Islam, 2016). In this paper, we used EF_Unique discretization
method to discrete continuous attributes of medical datasets for increasing the classification
accuracy. This paper is organized as follows. Section 2 introduces the discretization and
EF_Unique discretization method. In section 3, we explain the experiments conducted and
compare the results of EF_Unique discretization method with proposed discretization methods
in the literature. Finally, the conclusions are presented in Section 4.
2. Discretization
In the real world problems, data is usually given as continuous values. Modeling for this data
can be difficult if the numbers are too large. Additionally, many data mining algorithms only
work in a discrete variable field. The purpose of discretization is to reduce the continuous
variable number by grouping it into a number of intervals or bins (Han et al., 2011). There are
two important aspects in the discretization process, the first is the determination of the number
of intervals and the second is the width of the intervals (Hacibeyoglu & Ibrahim, 2016).
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Generally, discretization methods are divided into two category according to working
principles: supervised and unsupervised (Dougherty, Kohavi, & Sahami, 1995). In supervised
discretization methods such as entropy based, numbers and width of the intervals are
determined using class information. In unsupervised methods such as equal width and equal
frequency discretization methods, the number of intervals is supplied from users and the width
of intervals is determined according to the number of elements in intervals (Dougherty et al.,
1995).
2.1.EF_Unique Discretization Method
The EF discretization method is unsupervised, splitting, local, dynamic, and easily
applicable discretization method (Hacibeyoglu & Ibrahim, 2018). In this discretization method
firstly, sorted the array data and find unique array secondly number of intervals k is calculated
by taking the square root of the number of unique values in array. The steps of the EF_Unique
discretization method are detailed in Figure 1 (Hacibeyoglu & Ibrahim, 2018).
Input: The continuous values of attribute 𝑨 = {𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛−1 , 𝑎𝑛 }.
Step 1: Sort all values of 𝑨 in ascending or in descending order,
′
′
Step 2: Obtain the non-repetitive values set 𝑨′ = {𝑎1′ , 𝑎2′ , … , 𝑎𝑚
−1 , 𝑎𝑚 } from 𝑨,
Step 3: Set 𝒌 to the integer nearest to the square root of the number of elements of 𝑨′ ,
Step 4: Obtain temporary bins using the EF method and calculate the arithmetic means of
temporary bins to determine the boundaries of the intervals,
Step 5: Determine the boundaries of the intervals by calculating the average value of the
arithmetic means of the consecutive bins,
Step 6: The continuous values of 𝑨 are transformed into discrete values by determining the
interval that they belong to.
Output: 𝑨 with discrete values.

Figure 1 The steps of the EF_Unique discretization method
3. Experimental Study
In this section, the EF_Unique discretization method was compared with the discretization
methods in the literature for the Heart, Breast and Pima Diabetes medical datasets. The
comparison of the classification accuracies for Heart medical dataset is given in Table 1.
Table 1. The classification results of the heart medical dataset
Classification Algorithm

Study

Gupta et al. (Gupta et al.,
2010)
NB
Yang and Webb (Yang
& Webb, 2009)

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

Method
Undiscreted Data
ME-MDL
Clustering + ME-MDL (A)

Accuracy
79.26
81.48
80.37

Clustering + ME-MDL (B)
Clustering + ME-MDL (C)
EWD
EFD
EMD

81.48
80.00
81.70
83.10
82.50
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This study

Yan et al. (Yan et al.,
2014)

C4.5
Jiang and Sui (Jiang &
Sui, 2015)

This study

2019

LD
PD
FFD
EF_Unique
CADD
CAIM

82.40
82.60
83.10
84.44
73,30
80,00

CACC

75,00

NCAIC

76,70

Equal-F
MDL
SMDNS

78,30
71,70
80,00

SMD

77,40

Naive

73,00

Entropy

75,60

CACC

75,00

NCAIC
EF

76,70
77,30

EF_Unique

79.26

In the Heart medical dataset, the proposed EF_Unique discretization method got better
classification accuracy in NB classification algorithm from other discretization methods. In the
C4.5 classification algorithm the proposed EF_Unique has performed better than other
discretization methods except CAIM and SMDNS discretization methods. The comparison of
the classification accuracies for Breast and Pima Diabetes medical datasets are given in Table
2 and Table 3, recursively.
Table 2. The classification results of the breast medical dataset
Classification Algorithm

Study
Gupta et al. (Gupta et al.,
2010)

NB
Yang and Webb (Yang
& Webb, 2009)

This study

C4.5

Yan et al. (Yan et al.,
2014)

This study
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Method
Undiscreted Data
ME-MDL
Clustering + ME-MDL (A)
Clustering + ME-MDL (B)
Clustering + ME-MDL (C)
EWD
EFD
EMD
LD
PD
FFD
EF_Unique
CADD
CAIM
CACC
NCAIC
Equal-F
MDL
EF_Unique

Accuracy
94.20
95.31
95.73
94.73
96.31
97.50
97.40
97.30
97.40
97.30
97.40
97.07
92.0
93.4
94.2
94.9
92.0
94.2
95.31
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When the results of Table 2 are examined, the proposed EF_Unique discretization method
performed better classification accuracy in NB and C4.5 from the proposed methods on Gupta
et al. [43] and Yan et al.[45], respectively.
Table 3. The classification results of the diabetes medical dataset
Classification Algorithm

Study

Gupta et al. (Gupta et al.,
2010)

Wong (Wong, 2012)
NB

Yang and Webb (Yang
& Webb, 2009)

This study

Yan et al. (Yan et al.,
2014)

Jiang and Sui (Jiang &
Sui, 2015)
C4.5

Method
Undiscreted Data
ME-MDL
Clustering + ME-MDL (A)
Clustering + ME-MDL (B)
Clustering + ME-MDL (C)
Hybrid without ranking
Hybrid with ranking
EWD
EFD
EMD
LD
PD
FFD
EF_Unique (Bulova)
CADD

73.31
85.02
88.54
87.24
88.54
78.30
79.07
75.10
74.40
74.00
74.60
74.00
73.50
74.74
63,60

CAIM
CACC
NCAIC

63,60
76,00
76,00

Equal-F

67,50

MDL

67,50

SMDNS

77,50

SMD
Naive

75,40
65,10

Entropy

70,80

CACC

76,00

NCAIC
EF

76,00
74,20

LFD

76,77
76,02

S-LFD
CAIM
Rahman and Islam
(Rahman & Islam, 2016)

This study

Accuracy

74,91

FIMUS

52,00

PD
FFD
EWD

46,88
46,03

EFD
EF_Unique (Bulova)

65,55
29,32
75.13

When we analysis the results of Table 3, the proposed EF_Unique discretization method
performed better classification accuracy in NB and C4.5 classification algorithms from the
proposed discretization methods in the literature. As a result of the discretization process
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applied on Heart, Breast and Pima Diabetes medical datasets, the proposed EF_Unique
discretization method performed better than the other discretization methods in the literature.
4. Conclusion
In this paper, the EF_Unique discretization method is used to improve classification
accuracy for medical datasets. These medical data sets with continuous medical properties must
be converted into discrete data before applied to classification algorithms. After the medical
data sets were discretized with EF_Unique discretization method, they were compared with the
recently proposed discretization methods in the literature. According to the experimental
results, many classification algorithms performed better results with the EF_Unique
discretization method.
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ABSTRACT
The depletion of world petroleum reserves and the increase in environmental consequences of
the exhaust gases have recently resulted in searching and developing for the alternative fuels.
Vegetable oils and biodiesel (methyl or ethyl ester) have been seen as promising alternative to
diesel fuel due to their desirable properties (renewable, excellent lubricity, biodegradability,
and non-toxic, aromatic and sulfur contents). For this reason, many studies have been carried
out concerning the exhaust emissions and engine performance of diesel engines fueled with
biodiesel-diesel fuel, vegetable oil-biodiesel and vegetable oil-diesel fuel blends. Although
simple equipments are generally required to measure fuel properties (such as density which
greatly influences spray, combustion and exhaust emissions) of the blends, it is still difficult to
provide all the data of density for various blends over a large temperature range. Therefore, in
this study, (1) corn oil biodiesel (methyl ester) was synthesized via the basic transesterification
using sodium hydroxide as catalyst, (2) the densities of corn oil-corn oil biodiesel (CO-COB)
binary blends were measured under varying temperature (278.15 K, 283.15 K, 288.15 K, 293.15
K, 298.15 K, 303.15 K, 308.15 K, 313.15 K, 318.15 K, 323.15 K, 328.15 K, 333.15 K, 338.15
K, 343.15 K, 348.15 K, 353.15 K, 358.15 K, 363.15 and 368.15 K) and the blending ratio of
corn oil (10%, 15%, 20%, 30% and 40%) according to ISO test method, and finally (3) the
based on the changes of density vs. temperature, the exponential model, previously suggested
by the authors, was proposed. It was found that the exponential model provides the best
descriptions of experimental data of corn oil- corn oil biodiesel binary blends.
Keyword: Green energy, vegetable oil, biodiesel, density,
1. Introduction
The depletion of world petroleum reserves and the increase in environmental consequences of
the exhaust gases have recently pushed the world towards searching for the alternative fuels
[1]. Biodiesel has been recently proposed for the use as a substitute for mainly diesel fuel since
it is an oxygenated, renewable and biodegradable fuel [2]. In addition, vegetable oil is a
promising alternative fuel because it has several advantages such as it is renewable, environfriendly and produced easily in rural areas [3].
Density is a very important fuel property, since other crucial engine performance parameters
such as cetane number and heating value have been correlated against it [4]. Even though many
studies have been carried out concerning the measurements and prediction of density for
biodiesel-diesel fuel blends, there is lacks of studies on the development of regression models
to predict the density for different vegetable oil-biodiesel binary blends. Therefore, in this study,
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an in-depth investigation was carried out on the measurement and prediction of corn oil-corn
oil biodiesel (CO-COB) blends at different ratios of corn oil (i.e. 10% (CO-COB10), 15% (COCOB15), 20% (CO-COB20), 30% (CO-COB30) and 40 % (CO-COB40)). Based on the change
of density with respect to temperature, a regression model was proposed to predict density of
blends.
2. Materials and Methods
2.1. Biodiesel production
Methanol, sodium hydroxide and anhydrous sodium sulphate were of about 99% purity and
purchased from Merck. Transesterification parameters were determined as follows: catalyst
concentration of 0.90%, reaction temperature of 50 °C , reaction time of 60 min., and the
methyl alcohol/oil molar ratio of 9:1 after a detailed parametric investigation performed by the
author [4].
2.2. Density measurement
Density measurements of the corn oil-corn oil biodiesel binary blends at various temperatures
(278.15 K−368.15 K) were performed accordingly ISO 4787 standard by means of a
pycnometer and top loading balance (±0.01 g) by using Eq. (1):
ρblends =

mtotal −mpycnometer
mwater

ρwater

(1)

where ρ and m are density and mass, respectively. The density measurements were carried out
three times for each sample and the results were averaged. More details can be also found the
authors’ previous study [4].
3. Results and Discussion
Figure 1 shows the effect of temperature on changes of densities of corn oil-corn oil
biodiesel binary blends. The measured data illustrated points were correlated by means of
the exponential model (Eq. 2) for the corn oil-corn oil biodiesel binary blends such as:
ρblend = a ∙ ebT + c ∙ edT

(2)

where T is temperature of blend in K.
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Fig. 1. Variation in density of corn oil-corn oil biodiesel with respect to temperature
Figure 1 indicates that all blends have the same qualitative behavior. In other words, as
temperature of blend increases the density values quadratically decrease. The agreement
between the measured data of the blends and the values obtained from the exponential model
can be seen to be perfect. Table 1 shows the density data for corn oil-corn oil biodiesel
binary blends at various temperatures (278.15 K-368.15 K) measured by the authors,
regression constants and correlation coefficients of model (Eq. 2), and relative errors. The
maximal differences between the measured data and the predicted densities from Eq. (2) are
0.3381% with the minimal R value of 0.9998, respectively. Figure 1, and the relative errors
and R values given in Table 1 show that the qualitatively and quantitatively best agreement
between the estimated and experimental values by the authors for all blends is captured by
the exponential model, resulting in the lowest errors with meaningful variations.
Table 1. The measured density data, relative errors, and regression parameters of Eq. (2).
Blending ratio (%)
10
15
20
30
40

278.15
895.46
898.46
900.46
902.86
905.46

www.karadenizkongresi.org

283.15
895.24
898.24
900.23
902.63
905.23

288.15
894.57
897.56
899.56
901.96
904.55

Measured, ρ (kg⁄m3 )
Temp., T (K)
293.15 298.15 303.15
893.67 892.79 891.90
896.66 895.77 894.89
898.66 897.77 896.88
901.05 900.16 899.26
903.65 902.75 901.85
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308.15
890.13
893.11
895.09
897.48
900.06

313.15
888.35
891.33
893.31
895.69
898.27

318.15
886.60
889.57
891.55
893.92
896.49
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Table 1 (Continued)
Blending ratio
(%)
10
15
20
30
40

323.15
884.84
887.81
889.78
892.15
894.72

328.15
882.23
885.18
887.15
889.51
892.07

333.15
880.49
883.44
885.40
887.76
890.32

338.15
877.90
880.84
882.80
885.15
887.70

Measured, ρ (kg⁄m3 )
Temp., T (K)
343.15 348.15
875.33 872.77
878.26 875.69
880.22 877.64
882.56 879.98
885.10 882.51

353.15
870.23
873.14
875.08
877.42
879.94

358.15
866.85
869.76
871.69
874.01
876.53

363.15
864.35
867.24
869.17
871.48
873.99

368.15
861.02
863.91
865.83
868.13
870.63

Table 1 (Continued)
Oil
fraction
X (%)
10
15
20
30
40

Regression constants
Eq.

Eq.
(1)

a

b

c

d

1.354e3
2.935e4
1.361e3
1.365e3
1.369e3

1.123e-3
3.050e-3
1.123e-3
1.123e-3
1.123e-3

-2.238e3
-2.905e4
-2.250e3
-2.256e3
-2.263e3

1.136e-2
3.279e-3
1.136e-2
1.136e-2
1.136e-2

R
0.9999
0.9998
0.9999
0.9999
0.9999

Table 1 (Continued)

Eq.

Eq.
(1)

10
0.0351
0.0258
0.0379
0.0486
0.0316
0.0083
0.0280
0.0445
0.0378
0.0136
0.0682
0.0078
0.0286
0.0328
0.0225
0.0028
0.0569
0.0041
0.0372

Relative errors (%)a
Oil fraction, X (%)
15
20
30
0.2835
0.0081
0.0221
0.3044
0.0163
0.0136
0.2974
0.0045
0.0251
0.2884
0.0057
0.0360
0.3022
0.0106
0.0193
0.3381
0.0510
0.0204
0.2941
0.0135
0.0154
0.2697
0.0020
0.0313
0.2666
0.0046
0.0252
0.2820
0.0287
0.0005
0.2175
0.0265
0.0560
0.2705
0.0338
0.0049
0.2432
0.0134
0.0157
0.2343
0.0096
0.0198
0.2423
0.0192
0.0093
0.2678
0.0438
0.0161
0.2130
0.0149
0.0438
0.2711
0.0371
0.0079
0.2498
0.0050
0.0242

40
0.0253
0.0169
0.0293
0.0390
0.0231
0.0167
0.0197
0.0351
0.0296
0.0044
0.0602
0.0013
0.0197
0.0241
0.0140
0.0111
0.0477
0.0036
0.0286

Relative error = |νest. − νexp. |⁄νexp.

a

4. Conclusion
Nowadays, renewable fuels (biodiesel, vegetable oils, alcohols, ethers, etc.) have gained
increasing attention because of the diminishing fossil fuel reserves and increasing
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environmental consciousness. Among renewable fuels, vegetable oils may provide one
important alternative fuel for diesel engines because of many advantages, however, they are not
proposed to directly use for long time periods due to some shortcomings (i.e. higher viscosity).
Blending is one of the most effective methods for overcoming these shortcomings, in which
vegetable oils are mixed with different fuels having lower viscosity (such as biodiesel or diesel
fuel). In addition, as the measurements of fuel properties of vegetable oil-biodiesel or vegetable
oil-diesel fuel blends are time consuming and expensive, new reliable models are necessary to
estimate these properties. There are many comprehensive studies focusing regression models
for the fuel properties of biodiesel-diesel fuel and biodiesel-alcohol-diesel fuel blends in the
existing literature, however, the binary blends of vegetable oil and biodiesel are rarely studied
and characterized. Therefore, in this study, to fill this gap in the existing literature, shortly, (1)
corn oil biodiesel was produced by means of basic transesterification, (2) new experimental
data of densities of corn oil-corn oil biodiesel binary blends were presented, and (3) new
exponential correlation of density dependency with temperature was proposed. In order to make
a general comparison, the relative errors were calculated for all blends. According to results,
the exponential model (Eq. 2) shows to be superior in terms of predictive ability for the densities
of corn oil-corn oil biodiesel, giving the low maximum relative error (0.3381%) and high
minimum R value (0.9998), respectively.
References
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PRODUCTION OF WASTE COOKING OIL METHYL ESTER USING
SODIUM METHOXIDE
Res. Ass. Mert GÜLÜM
Karadeniz Technical University
Prof. Dr. Atilla BILGIN
Karadeniz Technical University
ABSTRACT
Diesel fuel is one of the main energy sources for the agricultural and transportation sectors.
However, quick consuming of common reserves and ascending costs of fossil fuels, and strict
exhaust emission regulation have resulted in researching environmentally friendly, new, clear
and renewable alternative fuels to diesel fuel or gasoline. Among these fuels, biodiesel has been
recently emphasized as a substantial candidate for diesel fuel (compression ignition engines) as
a green fuel. Although biodiesel with non-toxic, non-aromatic and non-sulphur content has
higher the cetane number and biodegradability character as advantages, the main shortcomings
preventing its widespread use are higher production cost, viscosity and nitrogen emissions.
Thus, to solve these problems (especially viscosity) in a way, in the presented comprehensive
study, the optimization of reaction parameters of basic-transesterification (the catalyst (sodium
methoxide, CH3ONa) amount by w/w, the reaction time, the reaction temperature and the oil to
methanol (CH3OH) molar ratio) for the production of biodiesel from waste cooking oil with the
minimum possible viscosity and the highest yield of methyl ester was implemented. In this
context, the effects of main transesterification reaction variables on the kinematic viscosities of
synthesized waste cooking oil methyl esters were parametrically researched as a full matrix.
According to results, the optimum reaction variables providing the minimum kinematic
viscosity of 3.991 cSt and the highest ester yield of 98.09% were obtained as: the catalyst
(sodium methoxide) concentration of 1.00%, the reaction temperature of 55℃, the reaction time
of 60 minutes, and the oil to methyl alcohol molar ratio of 1:6.
Keyword: Waste cooking oil, biodiesel, methyl ester, transesterification, sodium methoxide.
1. Introduction
The quick depletion of limited fossil fuel reserves accompanied by continuously
growing energy demands and the environmental problems resulting from exhaust emissions
have caused to global interest in alternative, clean and renewable fuels. Among alternative fuels,
biodiesel has been currently emphasized as a significant and potential candidate to the diesel
fuel in most of the published papers [1]. Chemically, biodiesel comprises of simple alkyl esters
of fatty acids derived majorly from lipids like animal fat, vegetable oil and microalgae oil
involving triglycerides by different techniques [2]. As a fuel, biodiesel is a free-sulfur,
biodegradable, non-aromatic, non-toxic, environmentally friendly, and it is produced from
renewable raw materials [3]. On the other hand, there are some shortcomings that limit the use
of biodiesel in diesel engine applications. Some of them are higher cloud point, viscosity,
density, nitrogen oxides emissions and production cost, and lower heat of combustion,
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compared to the diesel fuel [4]. Particularly, viscosity is one of the most significant fuel
characteristics influencing engine performance, exhaust emissions and combustion behaviors.
Fuels with higher viscosity (like biodiesel) have led to form larger droplet sizes in the injection
process, which occurs inadequate fuel atomization in the combustion chamber.
Although many studies focusing the biodiesel production using various feedstocks, alcohols
and catalysts by investigating the main transesterification reaction factors are available in the
existing literature, there are still lacks comprehensive studies on the analysis of
transesterification parameters to produce biodiesel with the maximum yield and the minimum
kinematic viscosity. In order to fill this literature gap, the primary aim of this study is to research
the influences of transesterification reaction variables such as catalyst (sodium methoxide)
amount (0.75%, 1.00%, and 1.25 wt. %), oil to CH3OH molar ratio (1:3, 1:6, and 1:9), reaction
duration (30 min., 60 min., and 90 min.), and reaction temperature (50℃, 55℃, and 60℃) on
the yield and kinematic viscosity of synthesized biodiesel. The biodiesels were synthesized
from waste cooking oil using 34 full factorial design. Among 81 biodiesel samples, the reaction
variables of biodiesel with the having min. viscosity were determined.
2. Materials and Methods
2.1. Materials
Waste cooking oil was taken from a canteen at Karadeniz Technical University (Trabzon,
Turkey). Prior to using waste cooking oil in biodiesel production, it was filtered with filter
papers. Also, in this study, pure sodium methoxide (CH3ONa) and methanol (CH3OH) alcohol
were used in the transesterification reaction as catalyst and alcohol, respectively.
2.2. Experimental apparatus and transesterification process
Transesterification was performed in a 1 L flat-bottomed reaction flask equipped with a
magnetic stirrer heater, spiral reflux condenser and thermometers. Sodium methoxide was
added to the methanol (CH3OH), and the mixture was constantly mixed in a small flask until
the catalyst was completely dissolved. The alcohol-catalyst mixture was added to preheated
waste cooking oil in the reaction flask. It should be noted that the used amounts of sodium
methoxide and methanol (CH3OH) were determined according to the catalyst concentration (wt.
%) and alcohol to oil molar ratio. The alcohol-catalyst-oil mixture was blended at desired
reaction temperature with the magnetic stirrer heater throughout specified reaction duration.
The heat was stabilized with the help of thermometers. After transesterification process, the
reaction mixture was allowed to settle for about 24 hours in a separating funnel to clearly define
two-different phases. Methyl ester phase was washed with warm distilled water until the water
became clear and pH was neutral, then it was dried to measure its viscosity.
2.3. Density and viscosity measurements
Measurements of the densities (at 15℃ and 40℃) and viscosities (at 40℃) of produced methyl
esters were performed accordingly ISO 4787 and DIN 53015 standards, respectively. The
authors’ previous study [5] give also more details on the measurements.
3. Results and Discussion
Figs. 1-9 illustrate the simultaneous impacts of catalyst amount (0.75%, 1.00% and 1.25 wt.
%), oil to methyl alcohol molar ratio (1:3, 1:6 and 1:9), reaction time (30, 60 and 90 min), and
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reaction temperature (50℃, 55℃ and 60℃) on the viscosities of produced methyl esters (totally
81 samples). The viscosities of biodiesels produced using low molar ratio (e.g. 3:1) and at short
reaction time (e.g. 30 min.) have the highest values because of the lowest biodiesel yield (i.e.
the transesterification reaction are incomplete). However, with an increase in a molar ratio (at
all reaction time ranges) and reaction time (at low and moderate molar ratios) until 60 min. and
7.5:1, according to Le Chatelier’s principle, the transesterification reaction, an equilibrium
reaction, shifts the methanolysis towards the forward direction, which results in equilibrium
favorable to biodiesel formation, increasing biodiesel yield, decreasing viscosity and taking
minimum values of viscosity. Further increase in molar ratio and reaction time causes to
increase the solubility of glycerol (i.e. this leads to the interference of a little amount of glycerol
with the ester phase), which decreases ester yield and increases viscosity. The variations in
reaction temperature and reaction time do not significantly affect the change behavior of
viscosity with respect to molar ratio and catalyst amount simultaneously mentioned above. For
using CH3ONa concentration of 0.75%, the variations in viscosity depending on the molar ratio
of alcohol/oil are wider at lower molar ratios (e.g. 3:1) while vice versa at higher molar ratios
(e.g. 9:1). On the other hand, the changes of viscosity occur in almost constant ranges at all
studied molar ratios for using CH3ONa concentrations of 1.00% and 1.25%. Additionally, when
CH3ONa concentrations of 1.00% and 1.25% are utilized in transesterification, the changes of
viscosity vs. reaction time show almost linear behavior at both high and low molar ratios (i.e.
the molar ratio does not affect the variation in viscosity with respect to reaction time). In other
words, there are little increasing trends of viscosity with increasing reaction time because of
hydrolysis of esters, compared to CH3ONa concentration of 0.75% where quadratic changes of
viscosity with increasing reaction time at lower molar ratios (e.g. 3:1) are observed while the
almost linear changes are defined at higher molar ratios (e.g. 9:1).
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Figure 1. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
0.75% of catalyst concentration and at 50o C of reaction temperature
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Figure 2. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
0.75% of catalyst concentration and at 55 o C of reaction temperature
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Figure 3. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
0.75% of catalyst concentration and at 60 o C of reaction temperature
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Figure 4. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
1.00% of catalyst concentration and at 50 o C of reaction temperature
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Figure 5. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
1.00% of catalyst concentration and at 55o C of reaction temperature
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Figure 6. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
1.00% of catalyst concentration and at 60 o C of reaction temperature
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Figure 7. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
1.25% of catalyst concentration and at 50 o C of reaction temperature
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Figure 8. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
1.25% of catalyst concentration and at 55 o C of reaction temperature
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Figure 9. Simultaneous effects of reaction variables on the kinematic viscosity using
1.25% of catalyst concentration and at 60 o C of reaction temperature
Taking into account of reaction temperature, the transesterification has positive activation
energy, thus the reaction is endothermic [6]. Hereby, increasing the temperature from 50℃ to
55℃ has a favorable influence on the transesterification, resulting increase in ester yield and
decrease in viscosity. In other words, the biodiesels having the highest viscosity and lowest
ester yield are produced at the lowest reaction temperature (50℃). However, the reaction
temperature near or above the boiling point of CH3OH (64.7℃) such as 60℃ tends to accelerate
the saponification of triglycerides in waste cooking oil by CH3ONa before completion of the
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alcoholysis [7], resulting lower ester yield and increase in viscosity. Considering the effect of
catalyst amount on viscosity, it is noticed that as CH3ONa concentration is increased until
1.00%, the ester yield improves, and the viscosity decreases and it take minimum values at all
reaction temperatures (50℃, 55℃ and 60℃) since the methanolysis reaction rate is expected to
increase. However, using alkaline CH3ONa catalyst with a higher percentage (e.g. 1.25%) due
to the presence of FFA in waste cooking oil, which results in the decrease in ester yield and
increase in viscosity. Finally, the optimum reaction variables providing the minimum viscosity
of 3.991 mm2/s are obtained as: 6:1 alcohol/oil molar ratio, 55℃ transesterification reaction
temperature, 60 minutes transesterification reaction time, and 1.00% catalyst amount.
4. Conclusion
The presented study was done to optimize the transesterification reaction parameters for
producing waste cooking oil methyl ester with the minimum kinematic viscosity as well as
maximum yield. According to results, the maximum biodiesel yield and minimum kinematic
viscosity were measured to be 98.09% and 3.991 cSt, respectively, under the optimal reaction
conditions which are as follows: the catalyst amount of 1.00 wt. %, CH3OH to oil molar ratio
of 6:1, reaction time of 60 min., and reaction temperature of 55℃.
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ABSTRACT
The production process in the foundry and rolling mills, which have an important place
in the metallurgical industry, have a high temperature. During this process, mill scale occurs on
the hot slab and billet surface because of high temperature and oxidized media. The mill scale
that occurring on the slab and billets is seen as important metallurgical waste, however, it can
not be evaluated economically with regard metal content. The evaluation of mill scale in the
iron-steel and similar sectors is a common problem in the world, so that it has become a topic
of frequent focus on researchers. In this study, it was investigated that the mill scale containing
iron was treated in the presence of air and HCl to obtain ferric chloride solution.
Iron dissolution from mill scale was provided with air feed steering for purpose of creating
oxidative medium. In optimal conditions, (leaching time=60 min, leaching temperature=105
°C, HCl concentration= 7 M, solid-liquid ratio=1/10, air feeding= 1.5 lt/min, particle size of
mill scale= -74 µm), 100 % Fe dissolution, 47.1 g/L of Fe3+ concentration and 2.49 of Fe3+/Fe2+
ratio were determined.
Keywords: Hydrometallurgy, Mill scale, Hydrochloric acid, Leaching, Metallurgical waste,
Iron.
1. INTRODUCTION
In the casting process, generally, the hot slab and billet surface cooling in mill scale have
high temperature (1100-1300 °C) and the oxide layer formed on billet, slab and ingot surfaces
is called as mill scale. The mill scale is cleaned from this scale with high pressure water. The
steel scale is considered as waste and is collected in a certain stock area. This waste also sells
as scrap or removed from the stock area free of charge due to the high transaction costs
(Önkibar, G., 2006). Mill scale formed in casting and rolling sections of steel producing
factories can be considered among the wastes of increasing importance due to their high iron
content. Although the exact amount is not known in the mill scale in our country, it is considered
that 4-5% of the produced steel is formed by scale.
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On the other hand, hydrometallurgical metal extraction techniques come into prominence
because of it has some advantages. Particularly, there is a need for an oxidative leaching
reactant during leaching of sulfurous ore/concentrates. Iron ions are known one of economical
oxidants (Dutrizac, 1992). Both Fe3+ and Fe2+ are easily soluble in chlorinated solution. Iron
(III) chloride is widely used in the leaching of sulphide ores and concentrates, so that it has
been applied to chalcopyrite, sphalerite and galena concentrates by researchers (Havlik et al.,
1995; Mulak and Wawrzak, 1994).
In this study, it was investigated that the mill scale containing iron was treatment in the
presence of air with HCl to obtain ferric chloride.
2. MATERIAL AND METHODS
Approximately 15 kg of mill scale from Iskenderun Iron and Steel Factory was obtained
and it was kept in laboratory. The stratified scale samples were first washed with water in the
laboratory several times. Mill scale samples were grinded via ring mill to obtain 200 mesh
fraction.
Mill scale used in experimental studies was characterized by using various instrumental
methods. In order to determine the grain size, mill scale was first passed through a series of
sieve series (between 1000-74 µm) in laboratory. Accordingly, the average fraction grain size
is calculated as in (Equation 1). The mean grain size of mill scale was calculated as 0.993 mm
from the data obtained.
Grain size (mm): [X.M/M]

(1)

(The average grain size (X), Quantity (M) %.)
Mill scale cumulative sieve size distribution graph is shown in Figure 1. In the characterization
studies performed on the samples, the it was weighed in sufficient quantities for the
determination of chemical content were analyzed in ACME laboratories by AQ-274 method
using ICP (Inductively Coupled Plasma) method (Table 1).

Cumulative subsieve (%)

100000
80000
60000
40000
20000
0
0,01

0,1

1

10

Grain Size (mm)
Fig 1. Mill scale grain size distribution.
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Table 1. Chemical compounds of mill scale.
Element
Fe
Ca
Na

2019

Cu

Ni

Mn

Cr

Mg

0.64

0.03

0.02

%

67.67

0.13

0.02

0.05

0.03

Element

Mo

Co

Zn

V

Ti

mg/kg

29.55

58.5

33.1

18.5

25

As a result of the solubilization process, it was determined that the chemical composition of
mill scale was mostly composed of iron (about 68% Fe).
The effect of various parameters was investigated in presence of HCl with air. It is clear that it
is a necessity to work with the mixing system that will not be affected by the magnetic properties
of iron in the works to be carried out at this stage since the scale structure is mostly composed
of iron (Turan and Altundogan, 2013). In this study, the solution was stirred by contacting the
air pump with a flow rate of 1.5 lt /min. Leaching experiments were carried out in 0.25 L flasks
with a condenser placed on a equipped with a circulatory water bath.
3. RESULTS AND DISCUSSION
In the leaching studies, the solubility of iron from mill scale was examined under the
influence of various leaching parameters such as leaching temperature, leaching time, solidliquid ratio and HCl concantraction. According to the experimental results, optimum
experimental conditions were obtained in the presence of high temperature and HCl
concentration. The effect of iron chloride concentration into solution as a result of leaching
studies carried out at different temperatures and leaching time (Fig 2). It is observed that the
concentration of Fe3+ increased into the solution with increasing temperature. Also, Fe3+
concentration increased with increasing leaching time, however, it is not very effective at low
temperatures. Iron extraction efficiency increased in the presence of different leaching
temperature and leaching time (Fig 3). As seen in figüre, iron amount into solution increased
with increasing temperature. At high temperatures (85-105 °C), it is seen that the all of iron
(100 % Fe) is dissoluted in short time. At all temperatures except 25 °C, it is possible to say
that all ironi ons passed into solution. Fe3+/ Fe2+ ratio is important due to solution having
oxidative potential. In Fig 4, it is seen that Fe3+/ Fe2+ ratio is increasing with leaching
temperature and leaching time.
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Fig 2. Effect of leaching temperature and leaching time on iron concentration under optimum conditions in the
presence HCl of mill scale.
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Fig 3. Effect of leaching temperature and leaching time on iron extraction under optimum conditions in the
presence HCl of mill scale.
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Fig 4. Effect of leaching temperature and leaching time on Fe3+/ Fe2+ ratio under optimum conditions in the
presence HCl of mill scale.

4. CONCLUSION
In this study, the conditions of iron chloride formation into solution were investigated in
presence of HCl by stirring air. Various experimental parameters were optimized for purpose
of obtain to maximum iron dissolution and maximum Fe3+/Fe2+ ratio in leaching solution.
Range of investigating parameters is leaching temperature (25-105 °C), leaching time (5-360
min), HCl concentration (0.5-7 M), solid-liquid ratio (1/3-1/50). In all experiments, air flow
rate was kept constant as 1.5 lt/ min. In optimal conditions, (leaching time=60 min, leaching
temperature=105 °C, HCl concentration= 7 M, solid-liquid ratio=1/10, air feeding= 1.5 lt/min,
particle size of mill scale= -74 µm), 100 % Fe dissolution, 47.1 g/L of Fe3+ concentration and
2.49 of Fe3+/Fe2+ ratio were determined.
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ABSTRACT
In this study, mixed copper slag was extracted using perchloric acid and ammonium
hydroxide solutions under the status of the atmosphere. In addition to, some kinetic assessments
based on copper recovery were performed on for the leaching operation. Kinetics analysis
demonstrated that the copper leaching speed is controlled by diffusion and mixed kinetic model.
The blatant activation energy was calculated to be 21.23 kJ/mol. The reaction orders for HCIO4
and NH4OH were found to be 1.54 and 0.35, respectively. The results obtained from the
leaching experiments showed that the copper from mixed copper slag dissolved almost
completely. Under optimum conditions, iron did not pass into leaching solution. It is thought
that the iron ions precipitated in the form of iron hydroxide and/or iron oxide due to leaching
solution having high final pH (pH> 10) wherefore ammonia solution used in leaching studies.
Keywords: Perchloric acid, Ammonia, Hydrometallurgy, Slag, Leaching, Copper, Kinetic
1. INTRODUCTION
As one of the significant crude materials in the advance of economy, copper is widely
used in most areas (Gorai et al,2003). The big majority of copper recovery from copper
concentrates is pyro-metallurgical. Pyrometallurgical processes generate slags, which generally
containing important amounts of some precious metals such as copper, zinc. Flash and
converter slags are generated in thousands of tons per year in most countries. Wastes of flash
and converter slag eventually contaminate the environment. (Shen and Forssberg,2003).
Precious metals can be recovery from flash and converter copper slag with hydrometallurgical
process. Compared with pyrometallurgy, the energy cost of hydrometallurgy is lower. Besides,
the less amount of the precious metals can be recovery by said method. Recovery of valuable
elements in the copper slags with hydrometallurgy is one of the most popular matters nowadays
(Ying et al., 2016). Hydrometallurgical treatment of the flash and converter copper slag,
www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

216

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

inclusive leaching in H2SO4, leaching in H2SO4 through H2S gas, or ferric chloride, was
proposed. Roasting of the flash and converter copper slag with sulfuric acid, ferric sulphate,
ammonium sulphate, or in reduction conditions, followed by acidic leaching was reported in
the literature (Anand et al., 1981). Turan et al., (2019) also investigated the effect of ultrasonic
energy on the recovery of copper from mixed copper slag.
In this research, mixed copper slag was leached using perchloric acid (HCIO 4) and ammonium
hydroxide (NH4OH) solutions under the status of the atmosphere. The effects of perchloric acid
and the ammonium hydroxide concentration amount on the leaching recovery of ıron and
copper were investigated in experimental conditions. In addition to, some kinetic assessments
based on copper dissolution were also performed for the leaching operation.
2. MATERIAL AND METHODS
Mixed copper slag sample utilized in this research was provided from Karadeniz Copper
Factory, Samsun-Turkey. The mixed slag utilized in these experiments is from converter and
flash furnace slag. For the research, the sample was crushed, ground, and sieved to minus 200
mesh. Leaching experiments was conducted in 0.3 L flasks with a condenser, placed on a
magnetic multi stirrer equipped with a circulatory water bath. Chemicals used in experiments
are perchloric acid and ammonium hydroxide solution. All these chemicals were used without
any further purification. Chemical analyses of mixed copper slag were carried out by ICP-OES
in clear supernatant that was obtained by the microwave assisted dissolution technique.
Chemical analysis of mixed copper slag are shown in Table 1. In addition, SEM analysis images
of mixed copper slag are shown in Figure 1.
Table 1. Chemical compounds of flash and converter copper slag
Element

Cu

Fe

Al

S

Co

Zn

Pb

Ca

%

6.74

36.45

0.29

1.66

0.17

4.34

0.25

0.9

Element

Mn

Ni

K

Mo

Ti

mg/kg

163

70.1

100

102.8

390

Fig 1. SEM(1000X) analysis images of flash and converter copper slag
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Perchloric acid and ammonium hydroxide were used as leaching agents. Due to mixed
copper slag contains sulphite phases having various stages of oxidation, oxidative leaching is
necessary for dissolution. Perchloric acid used in leaching experiments is a mineral acid and
the formula HClO4. Usually found as an aqueous solution, this uncoloured compound is a
stronger acid than nitric acid and sulfuric acid. The acid itself and its salts (perchlorates) are
used as oxidizing agents. As a result of the reaction of perchloric acid with non-metals and
active metals, it transforms into hydrogen chloride. Cu extracted from mixed copper slag by
using lixiviant containing HClO4 and NH4OH is a complex heterogenous process. Intercalarily
explanatory the effect of experiments leaching parameters, it will also be useful to have kinetic
information. The reaction ratio may be controlled by a chemical reaction on the solid particle
surface, diffusion of reactant through the solution boundary, through the ash or product layer,
a surface chemical reaction, or a combination of two or thereof these processes.
Kinetic analysis of reaction was accomplished to base upon data of the effect of HCIO 4 and
NH4OH concentration on the Cu extraction through leaching time. The copper extraction
efficiency’s obtained depending on time, HCIO4 and NH4OH concentration (Fig 2,3) were
applied to diversified hetero-generous kinetic models. The correlation coefficients that
controlled the reaction were controlled by diffusion through the product layer for HClO 4 and
NH4OH concentration, mixed control model for temperature. Assumes the diffusion through
the ash (slag matrix) and mixed kinetic model is a rate limiting step (Equation 1-2).
1-3 (1-X)2/3 + 2 (1-X) = kt
1-(1-X)1/3)2=kt

(ash diffusion)
(mixed model)

(1)
(2)

where X is the extraction of Cu, t is time (min) and k is the apparent rate constant (min-1).
The plot of kinetics vs. time according to Equation (1) is shown in Fig. 4. The relationship
between rate constant k and temperature is given by the Arrhenius equation.
𝑘 = 𝐴𝑒 −𝐸/(𝑅𝑇)

(2)

The apparent rate constants calculated from the slopes in Fig. 4 were used in the Arrhenius
plot. The activation energy estimated from the slope was 21.23 kJ/mol. As seen in Figs. 2 and
3, ln k values were calculated, and plotted vs. ln [HCIO4] and ln [NH4OH]. With respect to the
slope of ln k−ln [HCIO4] and ln k−ln [NH4OH], the reaction orders were established as 1.54
and 0.35, respectively.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

218

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

0,3
0,5 M

1M

1,5 M

2M

R² = 0,9657

1-3(1-X)2/3 +2(1-X)

0,25

1M
1,5 M

0,2

2M

0,15

0,1
0,05

R² = 0,9373

R² = 0,9209
R² = 0,9555

0

0

20

40

60

80

100

120

140

t, min
Fig. 2. A plot of 1-3(1-X) +2(1-X) versus time for various perchloric acid concentrate during Cu extraction from
flash and converter copper slag (Liquid- Solid Ratio: 25 mL/g; Stirring speed:600 rpm; leaching temperature: 65
℃; ammonia concentrate:5 M)
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Fig. 3. A plot of 1-3(1-X) +2(1-X) versus time for various ammonia concentrate during Cu extraction from flash
and converter copper slag (Liquid- Solid Ratio: 25 mL/g; Stirring speed:600 rpm; leaching temperature: 65 ℃;
perchloric acid concentrate:1 M)
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Fig 4. Plot of 1-(1-X)1/3)2 vs reaction time at different temperatures ((Liquid- Solid Ratio: 25 mL/g; Stirring
speed:600 rpm; ammonia concentrate:5 M; perchloric acid concentrate:1 M)

4. CONCLUSION
In this study, mixed copper slag was leached using perchloric acid and the ammonium
hydroxide solution under the condition of the atmosphere. Intercalarily, some kinetic
evaluations based on copper recovery were also performed for the leaching operation. Using
perchloric acid and ammonium hydroxide is obligatory for satisfactory metal extraction from
mixed copper slag. The results obtained from the leaching experiments showed that the copper
from mixed copper slag dissolved almost completely. It was determined that iron did not pass
into the solution at all experiments which indicates to selective leaching is possible with
stabilization of iron in the leach residue. The kinetics of copper recovery from mixed copper
slag by utilization HCIO4 and NH4OH can be explained through the medium of diffusion
controlled the shrinking core model. The apparent activation energy was 21.23 kJ/mol, and the
reaction orders for HCIO4 and NH4OH were found to be 1.54 and 0.35, respectively.
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ASYA KAPLANLARI NIN GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILALARINA GÖRE PANEL
VERİ ANALİZİ İLE YAKINSAMALARI

Dr.Öğr.Üyesi Gaye ÇATALBAŞ
Osmangazi Üniversitesi
Lisans Üstü Öğrencisi Elgiz ASKEROĞLU
Osmangazi Üniversitesi

Özet
Bu çalışmada Asya Kaplanları diye bilinen ülkeler için (Singapur, Tayvan,
Malezya, Tayland, Filipinler, Güney Kore ve Hong Kong ) 1995-2016 dönemindeki kişi
başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) verilerinden yararlanılarak bir yakınsama
analizi yapılmıştır. Literatürde yakınsama olarak adlandırılan bu hipoteze göre eğer bir ülkenin
ekonomik tercihleri ve teknolojik alt yapıları bir başka ülke ile benzerlik gösteriyorsa, o zaman
ekonomik olarak daha kötü durumda bulunan ülkenin yine ekonomik olarak daha iyi durumda
bulunan ülkeden daha hızlı büyümesi öngörülür. Ekonomik büyümenin parametrelerinden
birisi de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dır (GSYİH) eğer elde edilen para birimi ülkedeki kişi
sayısına oranlanırsa Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (KBGSYH) değerine ulaşılır.
Yakınsama analizinde, Levin, Lin ve Chu (2002), Breitung(2000), Harris ve Tzavalis (1999) ,
Hadri (2000) panel birim kök testleri kullanılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre araştırılan dönem için Asya Kaplanları ülkelerinin Gayri Safi Yurt İçi
Hâsıla gelirlerinin Asya Kaplanları ülkelerinin ortalama Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla seviyesi
bakımından bir yakınsamanın olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, Asya
Kaplanları olarak adlandırılan ülkelerinin kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
seviyelerinin Çin’in ve
Amerika’nın kişi
başına
düşen
Gayri
Safi
Yurtiçi
Hâsıla seviyelerine yakınsama analizi yapılmıştır. Bu analizler neticesinde elde edilen bulgular
ışığında bu üç gelir düzeyinde herhangi bir yakınsama sonucuna rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Yakınsama, Gelir Yakınsaması, Asya Kaplanları, Panel veri, Birim Kök
Testleri

GİRİŞ
Yoksul olarak nitelendirilen ekonomilerin görece zengin olarak adlandırılan ekonomilerden
daha hızlı gelişecekleri ve ilerleyen süreçte bu ekonomilerin kişi başına gelir düzeylerinin
birbirine yakınlaşacağı Neoklasik büyüme teorisinin bir öngörüsüdür (Solow, 1956; 65-94).
Literatürde yakınsama olarak adlandırılan bu hipoteze göre eğer bir ülkenin ekonomik tercihleri
ve teknolojik alt yapıları bir başka ülke ile benzerlik gösteriyorsa, o zaman ekonomik olarak
daha kötü durumda bulunan ülkenin yine ekonomik olarak daha iyi durumda bulunan
ülkeden daha hızlı büyüyeceği tahmin edilir. (Ersungur, Polat 2006:1)
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Ekonomik büyümenin de nasıl gözlemleyeceğimizi düşünürsek karşımıza büyümenin temel
göstergelerinden birisi olan Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla çıkar. (GSYİH) eğer elde edilen para
birimi ülkedeki kişi sayısına oranlanırsa Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla
(KBGSYH) değerine ulaşılır.
İktisadi bakımdan verimliliğin artışının düzeyini sürdüremeyip yavaşlaması büyüme
teorilerinde önemli bir istisna olarak görülür. Buna örnek olarak 1975-1995 arası iktisadi
bakımdan iyi olan ülkelerin kişi başına düşen gelir geçmiş yıllardaki seviyesini koruyama yayıp
diğer yılların artışının altında kalmıştır (Romer, 2006: 5).
Çalışmanın ilk bölü literatür taraması içermektedir. İkinci bölüm yakınsama hipotezleri ile ilgili
bilgilere yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise verilere uyguladığımız panel veri teknikleri ile
ilgili bilgiler yer almaktadır. Son bölümünde ise Asya Kaplanları diye bilinen Tayvan,
Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Tayland, Filipinler ve Malezya’nın kişi başına düşen
GSYİH’sını kendi ortalamalarına, Çin’in ve Amerika’nın kişi başına düşen GSYİH’sına
yakınsayıp yakınsamadığının analiz sonuçları ve değerlendirilmesi yer almaktadır
1. LİTERATÜR TARAMASI
Solow-Swan’ın 1956 yılında ortak çalışmasında ortaya çıkardıkları Neoklasik büyüme
modelindeki; küçük ekonomilerin büyük ekonomilere yakınsayacağı ön görüsü üzerine gerek
ülkeler arası gerekse bölgeler arası olmak üzere literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur.
Akıncı (2016) tarafından yapılan çalışmada bu teorinin aksine düşündüğü “yoksul ülkeler
daha da yoksullaşırken zengin ülkeler daha da zenginleşiyor fikrini” 1990-2014 yılları için AB
kurucu ülkeleri ile Balkan ülkeleri arasındaki kişi başına düşen gelir yakınsama analizinde bir
ıraksama olduğunu gözlemiştir.
Sarıbaş (2016) tarafından yapılan çalışmada 1990-2010 yılları arasındaki 6 farklı ülke
için (Hepsi, Nüfusu bir milyondan fazla, Batı, Afrika, İslam, Latin). Solow-Swan Modeli,
Genişletilmiş Solow-Swan Modeli, Mutlak ve Koşullu Yakınsama tezleri, panel veri sabit
etkiler yaklaşımıyla analiz edilmiş ve çıkan sonuçlarda aynı yapısal unsura sahip olmak şartıyla
bir yakınsamanın olduğu sonucuna varılmıştır.
Uddin,Anis Hossain ve Shamol (2016) tarafından yapılan çalışmada tarım ekonomilerini
yakınsama hipotezi ile iyi bir şekilde açıklanabileceğini düşünülmüştür. Bu fikrin araştırılması
için literatürde yer alan Beta ve Sigma yakınsamalar kullanılmıştır ve bu amaçla 16 Asya ülkesi
için 1961-2011 yılları arasında Kişi Başına Düşen Zirai Üretim indeksi kullanılmıştır. Seçilen
16 ülke Asya’nın Güneyi, Doğusu ve Güney Doğusundan seçilmiştir. Bunun yanı sıra ülkeler
seçilirken kendi ekonomilerine tarım yoluyla önemli ölçekte katkı yapmaları da önemli rol
oynamıştır. Sabit Etki (SE) ve Rassal Etki (RE) panel veri modelleri Beta ve Sigma
yakınsamaları için kullanılmıştır. Bu iki yol SE ve RE modellerine eklenilen zaman etkilerinin
Beta yakınsamasının herhangi bir anlamlılık düzeyinde belirlenmesi için uygundur. Ancak daha
önce de söylenilen periyotlar için yapılan deneysel sonuçlarda SE ve RE modelleri güçlü bir
şekilde Sigma yakınsamasını desteklemektedir.
Bozkurt, Sevinç ve Çakmak (2016) tarafından yapılan çalışmada Orta gelirli ülkelerin
uzun dönemler boyunca bu sınıfta ilerlemesini ve bir üst kademeye çıkamamasını yani “orta
gelir tuzağı” olarak adlandırılan durumun olması ihtimalinin. 1982-2012 yılları arasında bir
grup orta gelirli ülke örneği ile panel veri analizi yoluyla incelendiği görülmektedir. Bu
araştırmanın sonucunda koşulsuz yakınsama analizleri ile bu ülkelerin kişi başı reel gelirlerinin
www.karadenizkongresi.org
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artmış olduğunu göstermiştir. Birim kök analizleri ışığındaki yakınsama analizleri sonuçlarına
göre ise ülkeler tek tek düşünüldüğünde bir performans artışına rastlanmış ve bunlardan 15 inin
yüksek gelirli ülkeler yakınsadığı görülmüştür. Ayrıca 13 ülkenin de ıraksadığına rastlanmıştır.
Tıraşoğlu (2013) tarafından yapılan araştırmada G20 ülkeleri için 1969-2011 yılları
arasındaki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla gelirlerinin Avrupa birliği ülkeleri
ortalaması ve Amerika birleşik devletlerinin gayri safi yurt içi hâsıla gelirlerine yakınsayıp
yakınsamadığı incelenmiş ve analizler sonucunda yakınsamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Abdioğlu ve Uysal (2013) tarafından yapılan araştırmada göreceli olarak daha yoksul olan
bölgelerin daha sonraki dönemler içerisinde göreceli olarak daha zengin olan bölgelere
yakınsayıp yakınsamayacağını tahmin etmek amaçlanmıştır. Bunun için 2004-2008 yılları
arasında Türkiye’de İstatistiki Bölge Birim Düzey-2 (İBB Düzey-2) kapsamı içerisinde bulunan
26 bölgen için panel birim kök testleri ile yakınsama analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda
ilgili dönemler için herhangi bir yakınsamaya rastlanmamıştır.
Ertuğrul ve Tanrısever (2018) tarafından yapılan araştırmada Globalleşen dünya için
ülkelerin yakınsamasının engellenip engellenemeyeceğini konu almaktadır. Bunun fikrin
sınanması için 1960-2016 yılları arasında G-20 ülkelerinin kişi başına düşen reel gelirleri
kullanmıştır. Bulunan sonuçlarda Arjantin ve Çin için ilerleyen yıllarda bir gelir yakınsaması
gözlenirken diğer ülkelerde bu durumun gözlenmediği sonucuna varılmıştır.
2. YAKINSAMA HİPOTEZİ
Literatür de 2 adet yakınsama çeşidi vardır bunlar: Beta (β) yakınsama ve Sigma (σ) yakınsama
olarak bilinir. Ülkelerin veya bölgelerin başlangıçtaki şartlarını göz önünde bulunduran β
yakınsaması uygulama kısmında mutlak β yakınsaması ve Şartlı β yakınsaması olmak üzere
ikiye ayrılır. Başlangıç gelir düzeyi ile takip eden yıllardaki gelir düzeyi arasında negatif yönlü
bir bağlantı var olması durumunda Mutlak beta yakınsaması kullanılır. Yani durağanlık
durumlarının aynı olduğu düşünülen iki ülkeden diğerine göre kötü durumdaki ülke ile daha iyi
durumdaki ülkenin büyüme oranları farklılık göstereceği için negatif yönlü bir ilişki
saptanacaktır. Şartlı Beta yakınsamada ise Mutlak beta yakınsamanın aksine durağanlık
durumları aynı düşünülmez ve aralarındaki farklılıklar dikkate alınarak başlangıç gelir seviyesi
ile büyüme oranları arasında negatif ilişki olup olmadığı aranmaktadır. (Tıraşoğlu,2013: 94)
Regresyon denklemi koşulsuz β yakınsaması için aşağıda gösterilmektedir;
1
𝑌𝑖,𝑡+𝑇
𝐿𝑜𝑔 (
) = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑜𝑔(𝑌𝑖̇,𝑡 ) + 𝜀𝑖,𝑡
𝑇
𝑌𝑖,𝑡
Bu denklemdeki 𝑌𝑖,𝑡 : Ülke veya Bölge bazında kişi başına düşen GSYİH dir.
1

𝑌𝑖,𝑡+𝑇 =𝑇 𝐿𝑜𝑔 (

𝑌𝑖,𝑡+𝑇
𝑌𝑖,𝑡

) için t ile t+T zamanları arasında KBGSYİH verisinin yıllık büyüme

oranını göstermektedir. 𝑌𝑖,𝑡+𝑇 İse t zaman süresi içerisindeki i inci ekonomi için KBGSYİH
verisine denk gelmektedir. Bu serinin mutlak β yakınsaması göstermesi için β>0 durumu
olmalıdır.(Tıraşoğlu,2013: 94)
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Sigma σ yakınsaması ise eğer elimizde bulunun ve karşılaştırdığımız ülkeler arasında bir
birlerine doğru yakınlaşma gözlenirse bu durumdan yoksul olan ülkenin zengin olana göre daha
iyi geliştiği görülür ve bu durumda Sigma σ yakınsamasıyla incelenir. (Tıraşoğlu,2013: 94)
σ𝑖,𝑡+𝑇 < σ𝑡
Eşitsizliğinde
𝐿𝑜𝑔(𝑌𝑖,𝑡 ) nin standart sapması σ𝑡 ile t zamanda gösterilmektedir.
(Tıraşoğlu,2013: 94)
β-yakınsaması için 3 çeşit yöntem kullanılmaktadır. Kesit veri yaklaşımı (cross-section
approach), Panel veri yaklaşımı (panel approach) ve Zaman serileri yaklaşımı (time- series
approach) kullanılmaktadır. (Sarıbaş, Vergil 2003: 10)
Zaman serisi yaklaşımında her ülke için KBGSYİH değerlerinin ülkelerin kendi ortalamasına
oranının logaritması alınarak kullanılır. Gösterimi aşağıdaki gibidir.

𝑅𝐼𝑖,𝑡 = ln (

Yi,t

𝑛
1
∑𝑗=1 𝑌𝑖,𝑡
𝑛

)

𝑖 = 1, … , 𝑛

Yi,t : Kişi başına düşen gayri safi yur içi hasılayı göstermektedir.
𝑛: Ülke sayısı şeklindedir.(Darne, Diebolt, 2005: 187).
“Araştırmacıların, yakınsama hipotezinin araştırılmasında ekonometrik zaman serisi
yöntemlerini kullanması ile deterministik ve Stokastik yakınsama kavramları kullanılmaya
Başlanmıştır. Stokastik yakınsamanın testi için, kişi başına gelirin grup ortalamasına oranının
Logaritmasına birim kök testlerinin uygulanması gerekmektedir” (Tıraşoğlu,2013: 94). Bu
işlemlerin ardından eğer elde edilen bulgularda birim kökün varlığına rastlanıyorsa bu durumda
Iraksama durumu gözlenir. Eğer analiz sonuçlarında birim kökün varlığı saptanmamışsa yani
panelin durağan olduğunu söylüyorsa bu durumda bir yakınsamadan söz edebiliriz.
(Tıraşoğlu,2013: 94)
3. EKONOMETRİK METODOLOJİ
Panel zaman serileri analizi, panel verilerde durağanlık, eşbütünleşme ve nedensellik analizleri,
vektör otoregresif ve hata düzeltme modelleri gibi konuları içermektedir. Panel zaman serisi
analizinde, parametrelerin homojen/heterojen olmasına ve artıklarda birimler arası korelasyon
olup olmaması durumlarına göre testler ve tahmin yöntemleri bulunmaktadır. Analizlerde hangi
test ve tahmin yönteminin kullanılmasının uygun olacağının belirlenmesinde öncelikle
hetorejenliğin ve birimler arası korelasyonun varlığını sınamak gerekmektedir.
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Birimler arası korelasyon literatürde ‘’Yatay Kesit Bağımlılık’’ ya da ‘’ Uzamsal Korelasyon’’
olarak da bilinir. Tahmin edilen modelden elde edilen artıklar arasında korelasyon olduğunu
ifade etmektedir. Bunun temel nedeni modelden dışlanan verilerin (Birim ve/veya zaman
etkilerinin) kendi arasında korelasyonlarının olmasıdır
Veri setini oluşturan birimlerin benzer özellik taşıdığı durumlarda bu veri seti için homojendir
diyebiliriz. (Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin iç Anadolu'daki şehirlilerden geldiği biliniyor ise
bu sınıf coğrafi bölgelere ayrılmış şehirler bakımından Homojendir diyebiliriz)
Panel veri analizinde Homojenlik ve Heterojenlik seçilecek yöntemi belirlemede önemli
rol oynar. Hetorejenlik, kullanılan panel veri modeline sabit ve/veya eğim parametrelerinin
hetorejenliği vasıtasıyla etki etmektedir. Üç durum ile karşılaşılmaktadır
a-)Tüm parametrelere göre homojenlik: Bu durumda zaman serisi verileriyle kurulan
modellerin tahmininde kullanılan yöntemler burada da kullanılabilmektedir. (En küçük Kareler,
İki ve Üç Aşamalı En Küçük Kareler, En Çok Olabilirlik vb.)
b-)Sadece Sabit Parametrelerde Hetorejenlik: Sabit parametrede hetorejenlik kontrolü eğim
parametresinde hetorejenlik ile kıyaslanınca daha kolay ve tahminde kullanılan teknikler daha
bilindik yöntemlerden oluşmaktadır ( Gölge Değişkeni, En küçük Kareler, Gurup İçi ve
Guruplar Arası Tahmin Ediciler, Birinci Fark Tahmin Ediciler, Genelleştirilmiş En Küçük
Kareler vb.)
c-)Hem Sabit hem de Eğim Parametrelerinde hetorejenlik: Bu durumda ise model
tahmininde kullanılan her bir birim içindeki zaman boyutunun uzunluğuna göre değişmektedir.
Zaman boyutu fazla olduğunda her bir birim için kurulan modellerden elde edilen tahminler
tüm panel için çeşitli yöntemlerle birleştirilmektedir
(Tatoğlu, 2018: 3-4)
Levin, Lin ve Chu (LLC) Panel birim kök testi
Bu test tüm birimlerin aynı otoregresif parametreye sahip olduğunu varsaymaktadır(ρ).
Bununla birlikte sabit ve trend parametreli birimden birime değişmektedir.
Yit ‘nin durağanlığının araştırılmasında Sabitsiz, Sabitli (Birim(sabit)etkiler), Sabitli ve
Trendli olmak üzere aşağıdaki 3 modelden hareket edilmektedir.

MODEL 1 : ΔYit = ρ Yit-1 + υit
MODEL 2 : ΔYit =α0i + ρ Yit-1 + υit
MODEL 3 : ΔYit =α0i + α1i t + ρ Yit-1 + υit
Hipotezler:
MODEL1 için:

H0 : ρ = 0
H1 : ρ < 0
MODEL 2 için: H0 : ρ = 0 ve α0i = 0
H1 : ρ < 0 ve α0i ∈ R
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MODEL 3 için:

H0 : ρ = 0 ve α1i = 0
(tüm i’ler için)
H1 : ρ < 0 ve α1i ∈ R
(tüm i’ler için)
Her üç modelde de temel hipotez seride genel bir birim kök sürecinin varlığını göstermekte
iken, alternatif hipotez durağanlığı ifade etmektedir (Tatoğlu, 2018)
Harris ve Tzavalis (HT) Panel Birim Kök Testi
LLC birim kök testinin aksine sonlu T’ye karşılık N sonsuza giderken geçerli olan bu test
Sabitsiz, Sabitli (Birim(sabit)etkiler), Sabitli ve Trendli olmak üzere aşağıdaki 3 modelden
hareket edilmektedir.
MODEL 1 : ΔYit = ρ Yit-1 + υit
MODEL 2 : ΔYit =α0i + ρ Yit-1 + υit
MODEL 3 : ΔYit =α0i + α1i t + ρ Yit-1 + υit

Hipotezler:
Homojen Paneli göstermektedir
MODEL1 için:

H0 : ρ = 1 (Seride birim kök vardır)
H1 : lρl < 1 (Seri durağandır)

MODEL 2 için:

H0 : Heterojen sabitli panelde birim kök vardır.
H1 : Heterojen sabitli durağandır.

Heterojen sabit ve birime özgü trend içermektedir
MODEL 3 için:

H0 : Her bir seri heterojen sabit ve birimlere özgü trend içermektedir
H1 : Deterministik trend etrafında durağandır

“Şeklinde ifade edilir” (Tatoğlu, 2018)
Breitung Panel Birim Kök testi
Bretung (2000) panel birim kök testinde, LLC ve HT panel birim köklerinden farklı bir
yaklaşım kullanılmaktadır: Standart t istatistiklerinin kullanılabilmesi için regresyon tahmin
tahmin edilmeden önce, veri dönüştürülmektedir Bretiung Yit ‘yi aşağıdaki gibi tanımlamıştır;
Yit = µi + βit + Xit
Burada Xit otoregresif süreç tarafından üretilmektedir
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Hipotez:
H0 hipotezi fark durağanlığı ifade etmektedir durağanlığı ifade etmektedir
Hadri Panel Birim Kök testi
Hadri, durağan olmayan temel hipotezin reddi ya da kabulünün daha güçlü olarak
doğrulanabilmesi için temel ve alternatif hipotezlerin yerlerini değiştirmiştir. Dolayısıyla Hadri
panel birim kök testinde hipotezler diğer testlerden farklıdır; temel hipotez ‘’Tüm panelin
durağandır’’ der iken alternatif hipotez ‘’panel içerisindeki bazı birimler birim köklüdür’’ der
Hadri panel birim kök testinde sabit etkili,
Yit = rit + εit

εit ~ N(0,σ2ε )

Model ile sabit etkili ve trendli,
Yit = rit +βi t+ εit

εit ~ N(0,σ2ε )

Olmak üzere iki modelden hareket edilmektedir (Tatoğlu, 2018)
Im, Persan ve Shin (IPS) Panel Birim Kök Testi
Im, Persan ve Shin panel birim kök testinde, havuzlanmış veriden hareket edilmesi yerine tüm
bireylere ait zaman sürelerine ayrı ayrı birim kök testi uygulanmakta ve birimlerin kendi
otoregresif parametrelerine sahip olmalarına izin verilmektedir. IPS birim kök testinde
aşağıdaki birinci mertebeden otoregresif süreç kullanılmaktadır
Yit = (1-Φi ) μi+Φi Y(i.t-1)+εit
Temel hipotezi tüm i’ler için

(i=1, … , N) t=(1, … , T)
H0: Φi = 1 dir

( αi=(1-Φi ) µi ve βi=-(1-Φi ) olmak üzere
ΔYit =αi+βi Y(it-1)+εit

Şeklinde ifade edildiğinde ise alternatif hipotezler sırasıyla;

H0:βi=0

(tüm i’ler için)

H1:βi<0

(i =1,2, … ,N_i) , β_i=0 (i = N1+1, N1+2, … ,N)

Olmaktadır (Tatoğlu, 2018)
Fisher Genişletilmiş Dickey Fuller (Fisher ADF) ve Fisher Philips Perron (Fisher PP)
Panel Birim Kök Testleri
Fisher ADF testinde zaman serileri için klasik ADF testi, Fisher PP testinde ise zaman serileri
için klasik PP testi her birim için uygulanmakta ve elde edilen test istatistiklerine ait P(olasılık)
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değerleri tüm panel için bilgilerin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Test ADF temelli olarak
ilk kez panel veriye uyarlanması, Maddala ve Wu tarafından yapılmıştır.
Yit=dit+Xit

(i=1, … ,N; t=1, … , T)

Burada,
dit=β0i+β1i+⋯+βim,i tmi
Xit=αi Xi(t-1) +uit eşitliklerinden hareket edilmektedir
Temel ve Alternatif hipotezler sırasıyla
H0:αi=1

(Tüm i’ler için)

Sonsuz N için alternatif hipotez ise;
H1:|αi |<1

(bazı i’ler için)

“Şeklinde ifade edilir” (Tatoğlu 2018: 21-51)

4.VERİLER ve UYGULAMA
3. bölümde yer alan birim kök testlerinin yardımıyla gelir yakınsamaları incelenecektir. 1960'lı
yılar ile 1990'lı yıllar arasında hızla büyüyen ve bazı alanlarda uzmanlaşan Güneydoğu Asya
ülkelerini ifade etmek için kullanılan kavramdır.
“Bu ülkeler 1980'li yıllarda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar
tarafından diğer gelişmekte olan ülkelere model olarak da gösterilmiştir. Asya Kaplanları olarak
yukarıda hızlı ekonomik büyüme gösteren ülkelerden Hong Kong ve Singapur birer bölgesel
finansal merkezler olarak gelişme gösterirken, G. Kore ve Tayvan da özellikle elektronik alanında
hızlıca büyümüşlerdir. 1997-98 yaşanan Asya krizinde bu ülkelerden G. Kore oldukça kötü
etkilenmiştir”.

Bu çalışmada Asya Kaplanları ülkelerinin kişi başına düşen reel gelirinin kendi ortalama gelir
düzeyine, Amerika Birleşik Devletleri’nin kişi başı gelir düzeyine ve Çin’in kişi başı gelir
düzeyine yakınsayıp yakınsamadığını test etmek amacıyla 1995 - 2016 yılları arasındaki verileri
kullanılmıştır.
Analizde kullanılan veriler Dünya Veri Bankası’nın internet sitesinden elde edilmiştir. Kişi
başına GSYİH verileri doğal logaritmik yapıda, 2010 temel yıllı ve ABD doları cinsinden
analizde kullanılmıştır.
Asya Kaplanlarının kişi başına reel gelirinin grup ortalamalarına, Amerika Birleşik
Devletlerinin kişi başına reel gelirinin Asya Kaplanlarına ve Çin’in kişi başına reel gelirinin
Asya Kaplanlarına yakınsamalarını göstermek için 3 tablo oluşturulmuştur. Yakınsama
analizinde, Levin, Lin ve Chu (2002) panel birim kök testi, Breitung(2000), Harris, Tzavalis
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(1999) ve Hadri (2000) panel birim kök testleri kullanılmıştır. Birim kök testlerinin temel
hipotezi: Panel birim kök içermektedir iken alternatif hipotez: Panel durağandır şeklindedir.
Bunun yanı sıra Hadri (2000) panel birim kök testi için hipotezler tam tersi şeklindedir yani
temel hipotez: Panel durağandır iken alternatif hipotez: Panel birim kök içermektedir
şeklindedir.
Tablo 1: Asya Kaplanlarının Kişi Başına Reel Gelirinin Grup Ortalamalarına Yakınsamaları

Not: Levin, Lin ve Chu testinde ve Im, Pesaran ve Shin testinde AIC bilgi kriteri kullanılmıştır.
Asya Kaplanları ülkelerinin kişi başına reel gelirinin kendi ortalamalarına yakınsama analiz
sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır Levin Lin ve Chu, Harris ve Tzavalis ve Breitung
testlerinde birim kökün varlığını ifade eden temel hipotez reddedilmiştir. Hadri panel birim kök
testin de ise elde edilen sonuçlara göre durağanlığı gösteren temel hipotez reddedilmemiştir
yani, birim kökün varlığı tespit edilmiştir. Yapılan tüm panel birim kök testleri sonucunda Asya
Kaplanları diye bilinen ülkelerin kendi ortalamalarına yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 2: Asya Kaplanlarının Kişi Başına Reel Gelirinin Amerika Birleşik Devletlerine
Yakınsamaları

Not: Levin, Lin ve Chu testinde ve Im, Pesaran ve Shin testinde AIC bilgi kriteri kullanılmıştır.
Asya Kaplanları ülkelerinin kişi başına reel gelirinin Amerika Birleşik Devletlerine yakınsama
analiz sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Levin Lin ve Chu, Harris ve Tzavalis ve Breitung
testlerinde birim kökün varlığını ifade eden temel hipotez reddedilmemiştir. Hadri panel birim
kök testinde ise elde edilen sonuçlara göre durağanlığı gösteren temel hipotez reddedilmemiştir
yani birim kökün varlığı tespit edilmiştir. Yapılan tüm panel birim kök testleri sonucunda Asya
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Kaplanları diye bilinen ülkelerin Amerika Birleşik Devletlerine yakınsamadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Tablo 3: Asya Kaplanlarının Kişi Başına Reel Gelirinin Çin’e Yakınsamaları

Not: Levin, Lin ve Chu testinde ve Im, Pesaran ve Shin testinde AIC bilgi kriteri kullanılmıştır.
Asya Kaplanları ülkelerinin kişi başına reel gelirinin Çin’e yakınsama analiz sonuçları Tablo
3’de yer almaktadır. Levin Lin ve Chu, Harris ve Tzavalis ve Breitung testlerinde birim kökün
varlığını ifade eden temel hipotez reddedilmiştir. Hadri panel birim kök testinde ise elde edilen
sonuçlara göre durağanlığı gösteren temel hipotez reddedilmemiştir yani birim kökün varlığı
tespit edilmiştir. Yapılan tüm panel birim kök testleri sonucunda Asya Kaplanları diye bilinen
ülkelerin Çin’e yakınsadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Yukarıda gösterilen 3 tabloda Asya Kaplanları ülkelerinin kişi başına reel gelirinin yakınsama
analizi bazı panel birim kök tersleri yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Asya
Kaplanları Ülkelerinin kişi başına reel gelirinin hem kendi grup ortadamarına, hem Amerika
Birleşik Devletlerinin kişi başına reel gelirine hem de Çin’in kişi başına gelir düzeyine
yakınsadığı sonucuna varılmıştır.

SONUÇ
Genel olarak iktisadi bazı faktörlerin ışığında, fakir olarak adlandırılan ekonomilerin (Ülkeler
veya Bölgeler) kendisinden yine aynı faktörler ışığında zengin olan ekonomilere göre gelişim
oranının daha yüksek olacağı ve ilerleyen zaman içerisinde bu ekonomilerin birbirlerine
yakınsayacağı öngörülmektedir. Bu öngörüyü Neoklasik büyüme teorisinin bir tahmini olarak
nitelendirebiliriz
Bu amaçla Asya Kaplanlarının kişi başına düşen reel gelirinin kendi grup ortalamalarına,
Amerika Birleşik Devletlerinin kişi başına reel gelir düzeyine ve Çin’in kişi başına reel gelir
düzeyine yakınsaması 1995-2016 Aralığında panel birim kök testleri ile incelenmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre hem kendi grup ortalamalarına hem Amerika Birleşik Devletlerinin kişi
başına reel gelirine hem de Çin’in kişi başına düşen reel gelir düzeyine yakınsamadığı
belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlar ışığında Asya kaplanları ülkeleri için seçilen hedef ülkeler ABD ve Çin
Halk Cumhuriyeti nin kişi başına düşen gelir düzeyine yakınsadığı sonucu; bize Neoklasik
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büyüme teorisinin ön görüsünün, bu sonuçlarla paralel olduğunu ve bu büyüme modelini
sağladığını göstermektedir.
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FORMALDEHİT TUTUCU MADDE KULLANIM ORANININA BAĞLI OLARAK
KONTRPLAKLARIN FORMALDEHİT EMİSYONU VE BAZI TEKNOLOJİK
ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER
CHANGES IN FORMALDEHYDE EMISSION AND SOME TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF PLYWOOD DEPENDING ON THE FORMALDEHYE CATCHER
USAGE RATE
Prof. Dr. İsmail AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
DR. Aydın DEMİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, formaldehit tutucu olarak kullanılan kimyasal maddenin ve kullanım
oranının kontrplakların formaldehit emisyonu ve bazı teknolojik özellikleri üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, ağaç türü olarak sarıçam (Pinus sylvestris) ve kızılağaç
(Alnus glutinosa subsp, barbata) seçilmiştir. Kontrplak levhalarının üretimi için üre
formaldehit tutkalı kullanılmıştır. Hazırlanan tutkal çözeltileri içerisine, tutkal katı madde
oranına göre %3, %5 ve %10 oranlarında formaldehit tutucu kimyasal madde ilave edilmiştir.
Üretilen levhaların fiziksel, mekanik özelliklerini ve formaldehit emisyonunu belirlemek için
ilgili standartlara göre testler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, formaldehit tutucu kimyasal
madde kullanımının, kontrplakların formaldehit emisyonunu azalttığı, mekanik direnç
değerlerini genel olarak düşürdüğü; fiziksel özelliklerden de denge rutubet miktarını arttırdığı
gözlemlenmiştir. Kimyasal madde kullanım oranının artmasına bağlı olarak, formaldehit
emisyonunun ve mekanik özelliklerinin daha da düştüğü, denge rutubet miktarının da arttığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kontrplak, Formaldehit Tutucu Madde, Üre Formaldehit,
Formaldehit Emisyonu, Teknolojik Özellikler
ABSTRACT
In this study, it was investigated that the effect formaldehyde catcher chemical and usage
rate of it on formaldehyde emission and some technological properties of plywood. In the scope
of the study, scots pine (Pinus sylvestris) and alder (Alnus glutinosa subsp,barbata) were
chosen as tree species. Urea formaldehyde resin was used for the production of plywood panels.
3%, 5% and 10% of formaldehyde catcher chemical were added to the prepared glue mixtures
based on the ratio of the glue solids. Tests were carried out according to the relevant standards
to determine the physical and mechanical properties and formaldehyde emission of the
produced panels. As a result, it was observed that the formaldehyde emission and generally
mechanical strength values of plywood decreased and equilibrium moisture content increased
with the use of formaldehyde catcher chemical. It was seen that formaldehyde emission and
mechanical properties decreased and the equilibrium moisture content increased with
increasing the usage rate of the chemicals.
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Keywords: Plywood, Formaldehyde Catcher, Urea Formaldehyde, Formaldehyde Emission,
Technological Properties
1. GİRİŞ
Kontrplak, yonga levha, lif levha gibi odun esaslı kompozit levha ürünlerinin ortaya çıkış
sebebi, masif ağaç malzemenin bazı özelliklerinin iyileştirilmesi, daha büyük boyutlu ve
homojen yapıya sahip malzemelerin elde edilmesi isteğidir (Demir, 2014). Kontrplaklar teknik,
mukavemet ve dekoratif özellikleri göz önüne alındığında ahşap levhalar içinde lider konumunu
geçmişten günümüze sürdürmektedir. Masif odun ve diğer ahşap levhalar ile kıyaslandığında;
kontrplakların fiziksel direnç özellikleri diğer geniş yüzeyli ahşap levhalara oranla çok daha
iyidir, olumsuz hava koşullarına, asitlere, bazlara karşı dayanımının daha yüksektir, yüksek
yapışma direnci ortaya koyar, kalıplık amaçla inşaatlarda kullanılan kontrplaklar kalıp alma, ve
tekrar kullanım imkanı bakımından, tahta ve OSB gibi levhalara kıyasla çok daha fazla
kullanıma sahiptir, diğer ahşap levhalara kıyasla levha yüzeyi doğal görünümünü korur, masif
ağaç malzeme gibi çatlamaz, dolayısıyla vida tutma özelliği çok yüksektir, çarpılma ve bükülme
gibi deformasyon bozukluklarına karşı dirençlidir, homojen bir yapıdadır, daralma ve
genişleme masif ağaç malzemeden çok daha azdır (Çolakoğlu, 2004).
Kontrplak ve diğer ahşap esaslı levha üretiminde; yüksek reaktivite, mükemmel adhezyon
ve düşük maliyetli olması nedeni ile üre formaldehit tutkalları en fazla kullanım oranına sahip
yapıştırıcılardır. Günümüzde üretilen ahşap esaslı levhaların % 80-85’inin üre formaldehit
tutkalları ile üretildiği bilinmektedir. Bununla birlikte kolaylıkla hidrolize olabilen zayıf bağlar
nedeni ile suya karşı düşük direnç göstermekte ve diğer formaldehit esaslı reçinelere oranla
daha yüksek formaldehit emisyonuna neden olmaktadır (Çolak, 2002). Ahşap esaslı levha
ürünlerinden ayrışan formaldehit; insanlarda göz yaşarması, nefes darlığı, alerji gibi olumsuz
durumlara neden olabilmekte, hatta sinir sistemine zarar verdiği ve kansere yol açtığı
belirtilmektedir (Tang vd., 2011; Gangi vd., 2013). Özellikle Uluslararası Kanser Araştırma
Merkezi (IARC)’nin formaldehiti insanlarda kansere neden olan maddeler sınıfına dâhil etmesi,
konunun önemini açık olarak ortaya koymuştur (IARC, 2006). Bu nedenle üre formaldehit
(ÜF), melamin-üre formaldehit (MÜF) gibi sentetik reçine tutkalları kullanılarak üretilen odun
kökenli levha ürünlerinden ayrışan formaldehit oranı, pek çok ülkede yasal düzenlemelerle
kısıtlanmıştır (Çolakoğlu ve Örs, 1999).
Son yıllarda odun kökenli levha endüstrisinde formaldehit emisyonunun azaltılmasına
yönelik birçok çalışma yapılmış ve çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler: reçine
içerisindeki formaldehit mol oranının azaltılması (Myers, 1984), bazı kimyasallarla tutkalların
modifiye edilmesi (Zhu vd., 2014), çeşitli formaldehit tutucuların kullanımı (Kim, 2009; Costa,
vd., 2013), doğal içerikli tutkalların değerlendirilmesi (Lei vd., 2014), farklı katalizör
sistemlerinin kullanımını içermektedir (Kishi vd., 2006; Liu ve Li, 2007; Huang ve Li, 2008;
Deng vd., 2014).
Literatürde uygulanan bu yöntemler bazı dezavantajlara sahiptir. Bunlardan en önemlisi,
üretilen levhanın teknolojik özelliklerini azaltmasıdır ve bununla ilgili çalışmalar oldukça az
sayıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, formaldehit tutucu olarak kullanılan ticari bir kimyasal
maddenin ve kullanım oranının kontrplakların formaldehit emisyonu ve bazı teknolojik
özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Çalışmada kullanılan soymalık tomruklar, kontrplak endüstrisinde yaygın olarak
kullanılan türlerden seçilmiştir. Bu amaçla soymalık tomruk olarak yapraklı ağaç türlerinden
olan sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) ve iğne yapraklı ağaç türlerinden olan
sarıçam (Pinus sylvestris) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan sarıçam tomruklar
Torul/Gümüşhane bölgesinden, kızılağaç tomruklar Maçka/Trabzon bölgesinden temin
edilmiştir. Çalışma kapsamında; kontrplak endüstrisinde yaygın olarak kullanılan tutkal
türlerinden üre formaldehit reçinesi kullanılmıştır. Bu amaçla POLİSAN/Politrade Kimya A.Ş.
den üre formaldehit (ÜF) tutkal reçinesi temin edilmiştir. Bununla birlikte, POLİSAN/Politrade
Kimya A.Ş. den POLİÜRE0555 kodlu Formaldehit tutucu kimyasal madde temin edilmiştir.
2.2. Kontrplak Levhalarının Üretimi
2 mm kalınlığında 45x45 cm ebatlarında soyma yöntemiyle elde edilen kaplamalar 110ºC
sıcaklıkta kurutulduktan sonra, ÜF tutkalları kullanılarak 3 tabakalı kontrplak levhaları
üretilmiştir. Tutkal çözeltisi hazırlanırken ağırlıkça 100 birim ÜF reçinesi, 30 birim buğday
unu, 10 birim de sertleştirici ilave edilmiştir. Formaldehit tutucu içermeyen kontrol grubu için
bu tutkal çözeltisiyle üretim yapıldıktan sonra, tutkal katı madde miktarının %3, %5 ve
%10’una oranla formaldehit tutucu madde ilave edilerek diğer gruplar için tutkal çözeltileri
hazırlanmıştır. Kaplamaların tutkallanması, dört silindirli tutkallama makinesinde
gerçekleştirilmiş ve metrekareye 160 g tutkal sürülmüştür. Oluşturulan gruplara ait bilgiler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma kapsamında oluşturulan gruplara ait bilgiler
Ağaç türü
Kızılağaç

Sarıçam

Formaldehit tutucu madde miktarı
(Tutkal katı madde miktarına oranı, %)
Kontrol
3
5
10
Kontrol
3
5
10

Tutkallama sonrası hazırlanan levha taslakları, presleme alanı 70x89 cm olan tek katlı
hidrolik preste preslenmiştir. Presleme işleminde; 110 °C pres sıcaklığı ve kızılağaç için 12
kg/cm², sarıçam için 8 kg/cm² pres basıncı uygulanmıştır. Pres süresi ise 6 dk olarak
uygulanmıştır. Üretilen deneme levhalarının iç ve dış tabakaları arasındaki sıcaklık ve rutubet
farkının giderilmesi için, üretimden sonra bu levhalar 1 hafta süreyle, aralarında istif latası
kullanılmaksızın üst üste istiflenmiştir. Böylece tabakalar arasındaki rutubet dengesi sağlanmış
olup, levhalardaki şekil değişimleri önlenmiştir.
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2.3. Yöntem
Üretilen kontrplak levhalarının fiziksel özelliklerinden denge rutubet miktarı ve özgül
ağırlık değerleri, TS EN 322 (1999) ve TS EN 323 (1999) standartlarında göre belirlenmiştir.
Mekanik özelliklerinden; çekme-makaslama direnci, eğilme direnci ve elastikiyet modülü
değerleri, TS EN 314-1 (1998) ve TS EN 310 (1998) standartlarına göre belirlenmiştir. Üretilen
kontrplakların formaldehit emisyonu değerleri, EN 717-3 (1996) standardına göre Şişe Yöntemi
kullanılarak belirlenmiştir. Yöntemde kullanılan düzenek, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Şişe metodu deney düzeneği
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Üretilen grupların fiziksel özelliklerine formaldehit tutucu madde ilavesinin etkisi incelendiğinde,
grupların özgül ağırlık değerlerinde değişmelere neden olduğu ve denge rutubet miktarını arttırdıkları
görülmüştür. Özellikle denge rutubet miktarındaki bu artış, katkı miktarındaki artışa bağlı olarak
artmıştır. Üretilen levhalara ait değişimler Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Formaldehit tutucu maddenin levhaların teknolojik özellikleri ve formaldehit
emisyonu üzerine etkisi
Literatürde denge rutubet miktarındaki artışın; kimyasal tipi, kimyasalın retensiyon
miktarı, ağaç türü ve boyutuna göre değişebileceği belirtilmiştir (Anonim, 1999). Çalışma
kapsamında elde edilen denge rutubeti miktarları, yapısal kontrplak ve LVL el kitabında
belirtilen kontrplaklar için gerekli rutubet aralığında (% 6-14) bulunmuştur (BS 1134, 1990).
Üretilen grupların mekanik özelliklerine formaldehit tutucu madde ilavesinin etkisi
incelendiğinde, grupların çekme-makaslama direnci, eğilme direnci ve elastikiyet modülü
değerlerinde genel olarak azalmalar görülmüştür. Bu değerlerin, katkı miktarındaki artışa bağlı
olarak daha da azaldığı belirlenmiştir. Mekanik direnç değerleri üzerine tutkal türü, içeriği,
dağılımı ve sertleşmesi gibi tutkal ile ilgili faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir (He vd., 2007;
Demirkır, 2012; Demirkır, 2014). Çalışma sonucunda elde edilen kontrplak yapışma direnci
değerleri; sarıçam kontrplakların %5 ve %10’luk grupları dışında, EN 314-1 ve DIN 68705-3
(2003) standartlarında belirtilen 1 N/mm² değerinin üzerinde bulunmuştur. Kontrplaklar için
eğilme direnci alt sınır değeri olarak DIN 68705-3’ de belirtilen 40 N/mm2 değerini de
sağlamıştır. Üretilen tüm grupların, Mühendislik Ürünü Ahşap Malzemeler Birliği’nin (APA)
hazırladığı yapısal kontrplak levhaların mekanik özelliklerini gösteren formda eğilme direnci
için belirtilen değeri (34.47 N/mm2) sağladığı görülmektedir (APA, 2010). Elde edilen
değerlerin, DIN 68705-3 (2003) standardına göre, yapısal amaçlı kullanılacak 6-12 mm arası
kalınlıklardaki kontrplaklar için elastikiyet modülü alt sınır değeri olarak belirlenen 5000
N/mm2 değerini kızılağaç kontrplakların genel olarak sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca tüm
gruplara ait levhaların EN 636 standardında yapılan sınıflandırmada belirtilen E40 (4000
N/mm2) ve E50 (5000 N/mm2) standart şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
Üretilen grupların formaldehit emisyonu üzerine formaldehit tutucu madde ilavesinin
etkisi incelendiğinde, kontrol gruplarına göre emisyon değerlerinin düştüğü ve katkı miktarının
artmasına bağlı olarak da bu düşüşün daha da arttığı belirlenmiştir. Formaldehit tutucunun
formaldehit emisyonunu azaltması beklenilen bir sonuçtur.
4. SONUÇLAR
Üretilen levhaların kontrol grupları ile formaldehit tutucu madde ilaveli grupları
karşılaştırıldığında, mekanik özelliklere ait direnç değerlerinde genel olarak kimyasal madde
ilavesinin olumsuz etkilediği görülmüştür. Fiziksel özelliklerde ise formaldehit tutucu madde
ilavesinin denge rutubet miktarını arttırdığı ve özgül ağırlık değerlerinde değişimlere neden
olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bu teknolojik özelliklerin, katkı miktarına bağlı olarak
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değişimler gösterdiği belirlenmiştir. Mekanik özelliklerde daha da azalmalara neden olurken,
fiziksel özelliklerden denge rutubet miktarını daha da arttırdığı görülmüştür. Formaldehit
emisyonu değerlerinde azalmalar meydana gelmiş ve bu azalma miktarı, katkı oranına bağlı
olarak daha da belirgin ortaya çıkmıştır.
Ağaç malzemenin birçok olumlu özelliği olmasına karşın, istenmeyen bazı özellikleri
olduğu da bir gerçektir. Ağaç malzemeler çürüyebilir, rutubet alışverişine bağlı olarak çalışarak
biçim değiştirebilir, yanabilir ve kullanılan sentetik tutkallara göre formaldehit emisyonuna
sebep olabilir. Özellikle, formaldehit emisyonunun kanserojen etkisinden dolayı birçok
kullanım yerinde ve ülkelerde sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Bu sınırlandırma işlemlerine katkı
sağlayacak formaldehit tutucu kullanımı da günden güne artmaktadır. Ancak, formaldehit
tutucu madde kullanımının ahşap esaslı malzemelerin fiziksel özelliklerinden denge rutubet
miktarını arttırdığı, mekanik özelliklerini de düşürdüğü belirlenmiştir. Bu yüzden formaldehit
tutucu madde ilavesi yapılmadan önce, kullanılan ağaç türüne bağlı olarak direnç
değerlerindeki bu değişimler dikkate alınmalıdır. Özellikle denge rutubet miktarındaki artışa
sebep olması, rutubetli alanlarda kullanılacak kontrplakların formaldehit emisyonunun
azaltmaya yönelik çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur.
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KAPLAMA KURUTMA SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK KONTRPLAK LEVHASI
ISIL İLETKENLİĞİ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI
MODELLEMESİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
ESTIMATION OF THE EFFECTS OF VENEER DRYING TEMPERATURES ON
THERMAL CONDUCTIVITY OF PLYWOOD WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
MODELLING
Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Aydın DEMİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖZET
Kaplama kurutma işlemi; kontrplak ve LVL üretimi esnasında, tutkallama işlemini
kolaylaştıran, en önemli üretim aşamalarından biridir. Yüksek kurutma maliyetleri nedeniyle,
genel kurutma süresini azaltmak ve kapasiteyi artırmak için kontrplak endüstrisinde yaygın
olarak yüksek sıcaklıklar kullanılmaktadır. Ancak, yüksek kurutma sıcaklıkları ahşabın bazı
fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini etkilemekte ve kurumaya bağlı olarak çeşitli
kusurlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, yapay sinir ağları modellemesi yardımıyla kaplama
kurutma sıcaklıklarına bağlı olarak kontrplakların ısıl iletkenliği değerlerindeki değişimlerin
tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, kontrplak üretimi öncesinde kızılağaç (Alnus
glutinosa subsp. barbata) ve sarıçam (Pinus sylvestris) kaplamalar, 110, 130, 150, 170, 190 ve
210 °C sıcaklıklarda kurutma işlemine tabi tutulmuşlardır. Üretilen kontrplak levhalarının
yalıtım özelliklerini belirlemek için ASTM C 518 ve ISO 8301 standardına göre ısıl iletkenlik
katsayısı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Deneysel ölçüm sonuçlarından faydalanılarak,
ölçümlerin gerçekleştirilmediği ara kurutma sıcaklığı değerleri için ısıl iletkenlik katsayı
değerleri, yapay sinir ağları modellemesi ile tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonucunda,
kontrplakların ısıl iletkenlik değerleri, sarıçam için 200 °C’de; kızılağaç için ise 165 °C’de
maksimuma ulaşmış ve bu sıcaklıklardan sonra değerlerde azalma meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaplama Kurutma Sıcaklığı, Kızılağaç, Sarıçam, Yapay Sinir
Ağları, Isıl İletkenlik
ABSTRACT
The drying of veneer is an essential part of the veneer-producing process to aid the gluing
during the manufacture of the plywood and laminated veneer lumber. Determining the optimum
veneer drying temperature without decreasing of mechanical properties is also very important
from industrial viewpoint. Due to the high drying costs, increased temperatures are being used
commonly in plywood industry to reduce the overall drying time and increase capacity.
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However, high drying temperatures can alter some physical, mechanical and chemical
characteristics of wood and cause some drying-related defects. In this study, it is aimed to
estimate the effects of veneer drying temperatures on the thermal conductivity of plywood by
using artificial neural network model. Therefore, before production of plywood, alder (Alnus
glutinosa subsp. barbata) and scots pine (Pinus sylvestris) veneers were dried at 110, 130, 150,
170, 190 and 210 °C. The thermal conductivity coefficient values were determined according
to ASTM C 518 and ISO 8301 standards in order to determine the insulation properties of the
produced plywood panels. Then, thermal conductivity values were estimated for intermediate
temperature values not tested by artificial neural network modelling, depending on veneer
drying temperatures. As a result of this study, the thermal conductivity values of plywood
reached to maximum at 200 °C for scots pine and 165 °C for alder and after these temperatures
decreased.
Keywords: Veneer Drying Temperature, Alder, Scots Pine, Artificial Neural Network,
Thermal Conductivity

1. GİRİŞ
Fiziksel ve mekanik özellikleri üstün olan kompozit ahşap ürünlerinden kontrplak;
mobilya, müzik aletleri, ulaşım araçları, ambalajlar, spor malzemeleri ve inşaatlar gibi birçok
kullanım alanında farklı uygulamalar için kullanılabilmektedir (Bekhta ve Salca, 2018).
Kontrplak üretimi, dünyada ve Avrupa'da 2016 yılında, sırasıyla 159 ve 8 milyon m 3 değerini
aşmıştır (FAO, 2019). Levhaların, Avrupa Birliği’ ne ithalatı (çoğunlukla kontrplak), 2017
yılında, %9 artışla 2,79 milyar Euro'ya yükselmiştir. 2016 yılında % 3'lük bir artış ve 2015'te
%11'lik bir artış meydana gelmiştir. Bu kazancın büyük kısmı, Rusya ve diğer Doğu Avrupa
ülkelerinden kontrplak ithalatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Avrupa Birliği’ne Çin ve
tropik ülkelerden gelen kontrplak ithalatı değeri, 2017'de genel olarak azalmıştır veya sabit
kalmıştır (Industry News and Markets, 2018).
Kaplamaların kurutulması, kaplama üretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Kaplama
kurutma işlemi, çoğu zaman yetersiz ekipman ve yöntemler nedeniyle bir üretim darboğazı
haline gelebilmektedir. Kaplama kurutmanın amacı, rutubet miktarını, tutkallama için uygun
bir aralıkta azaltmaktır (Aydın ve Çolakoğlu, 2008). Kurutma işlemi, kontrplak üretiminde
tüketilen termal enerjinin yaklaşık %70'ini ve tesisin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %60'ını
oluşturmaktadır. 90-160 °C arasındaki kurutma sıcaklıkları normal olarak kabul edilse de,
toplam kurutma süresini azaltmak ve kapasiteyi arttırmak için yüksek sıcaklıklar
kullanılmaktadır. Kurutma süresi ve enerji tüketimindeki azalmalar, ahşap endüstrilerine büyük
bir ekonomik fayda sunmaktadır (Aydın, 2014). Yüksek sıcaklıkta kurutma uygulaması
geleneksel sıcaklıkla kurutma ile karşılaştırıldığında, enerji ve kurutma süresinde sırasıyla,
% 44 ve % 25 tasarruf sağlayabilmektedir (Theppaya ve Prasertsan, 2004). Kaplamaların
yüksek sıcaklıkta çabuk kurumasının ekonomik yararları olmasına karşın, bu işlem odunun bazı
mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkili olabilmektedir (Özşahin ve Aydın,
2014).
Kontrplakların teknolojik özelliklerinde kayıp olmadan, optimum kaplama kurutma
sıcaklığının belirlenmesi de endüstriyel bakış açısından çok önemlidir. Çok fazla zaman
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kaybına, enerjiye ve yüksek maliyete neden olmayan optimum değerleri belirlemek için, çok
fazla sıcaklık değerinin test edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kullanım yerinde teknolojik
özelliklerle ilgili istenen sonuçları veren, daha ekonomik yöntemler bulmak önemlidir
(Demirkır vd., 2013). Yapay sinir ağları (YSA) ahşap alanında yaygın olarak kullanılmaktadır
(Esteban vd., 2011). Yaygın olarak kullanılan sinir ağları, değişkenler arasındaki karmaşık
ilişkileri modellemek için güçlü bir araçtır (Fernandez vd., 2012). YSA, bilgiyi paralel olarak
dağılmış şekilde işleyebilir, girdi ve çıktı verileri arasındaki karmaşık neden-sonuç ilişkilerini
öğrenir, doğrusal olmayan problemlerle ilgilenir, bilinen görevlerden ya da örneklerden
bilinmeyen görevlere genelleştirir. Yapay sinir ağları; eksik veri kümeleri, bulanık ya da eksik
bilgiler içeren ve insanların genellikle sezgisel bir temelde karar verdikleri, son derece karmaşık
ve yanlış tanımlanmış problemleri içeren görevler için iyidir. Bununla birlikte, geleneksel
yöntemlerden daha hızlı, daha ucuz ve daha uyarlanabilir olabilirler (Ceylan, 2008; Özşahin ve
Aydın, 2014).
Bu çalışmada, kaplama kurutma sıcaklığına bağlı olarak kontrplak levhası ısıl iletkenliği
değerlerindeki değişimlerin belirlenmesi işleminde, deneysel ölçüm sonuçlarından
faydalanılarak, ölçümlerin gerçekleştirilmediği ara kurutma sıcaklığı değerleri için ısıl
iletkenlik katsayı değerleri, yapay sinir ağları modellemesi ile tahmin edilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, sarıçam (Pinus sylvestris) ve kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata)
tomrukları kullanılmıştır. Tomruklar, Trabzon bölgesinden elde edilmiştir. Kızılağaç
tomrukları taze halde soyulurken, sarıçam tomrukları kaplama üretiminden önce 12-16 saat
buharlanmıştır. Kaplama levhalarının üretimi, KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nde kurulu bulunan Kontrplak Pilot Tesisindeki kaplama soyma
makinesinde yapılmıştır. Bu soyma makinesi, 80 cm uzunluk ve 40 cm çapa kadar soyma
yapabilmektedir. Soyma öncesinde, zincirli testere kullanılarak tomruklar 50’şer cm uzunlukta
parçalara bölünmüşlerdir. Soyma işleminde soyma makinesi yatay açıklığı kaplama kalınlığının
% 85’i kadar, düşey açıklık ise 0.5 mm olarak ayarlanarak 2 mm kalınlıkta ve 50 cm x 50 cm
ebatlarında kaplama levhaları üretilmiştir. Kaplamaların soyulmasından sonra, kızılağaç ve
sarıçam kaplama levhaları altı gruba ayrılmıştır. Kaplamalar, laboratuvar ölçekli kaplama
kurutma fırınında, % 5-7 rutubet miktarına ulaşıncaya kadar, 110°C, 130°C, 150°C, 170°C,
190°C ve 210°C sıcaklıklarda kurutulmuşlardır.
6 mm kalınlığında üç tabakalı kontrplak levhaları, % 55’lik üre formaldehit (ÜF) tutkal
reçinesi kullanılarak üretilmiştir. Tutkal reçetesi ile ilgili bilgiler Tablo l'de verilmiştir. Tüm
test grupları için, ikişer adet levha üretilmiştir. Kaplama levhalarının tutkallanmasında dört
silindirli tutkallama makinesi kullanılmıştır. Levhaların tek yüzüne 160 gr/m 2 tutkal çözeltisi
sürülecek şekilde tutkallama yapılmıştır. Kontrplak levhalarının üretiminde, sıcak presleme
süresi 6 dakika, pres basıncı kızılağaç için 12 kg/cm2, sarıçam için 8 kg/cm2 ve pres sıcaklığı
110°C olarak uygulanmıştır.
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Tablo 1. Kontrplak üretiminde kullanılan üre formaldehit (ÜF) reçinesine ait tutkal reçetesi
Tutkal karışımını oluşturan maddeler
%55’lik ÜF reçinesi
Buğday Unu
NH4Cl (%15’lik)

Birim ağırlık
100
30
10

Isıl iletkenlik ölçümleri her bir grup için 2 tekrarlı olarak yapılmıştır. Ölçümler KTÜ
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında bulunan Lasercomp Fox-314 Isıl
İletkenlik Ölçüm Cihazı’nda gerçekleştirilmiştir. Üretilen kontrplak levhalarının ısıl iletkenlik
katsayısı ölçümleri ASTM C 518 & ISO 8301 (2004) standardına göre gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yapılan levhaların ebatları 300x300xlevha kalınlığı (mm)’ dır. Isıl iletkenlik
katsayılarının belirlenmesinde kullanılan Lasercomp Fox-314 ısıl iletkenlik cihazı Şekil 1’de
görülmektedir.

Şekil 1. Lasercomp Fox-314 Isıl İletkenlik Cihazı
Bu deneysel çalışmadan elde edilemeyen diğer kaplama kurutma sıcaklıklarına karşılık
gelen ısıl iletkenlik katsayı değerleri, YSA modellenmesiyle tahmin edilmiştir. Bu şekilde, ısıl
iletkenlik katsayı değerlerinin değişimi görebilmek için, her bir ağaç türü için kaplama kurutma
sıcaklığının etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın YSA modellemesinde;
ağaç türleri ve kurutma sıcaklıkları temel işlem değişkenleri olarak kabul edilmiştir. Yapay sinir
ağlarının oluşturulması, eğitimi ve optimizasyonu MATLAB paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Veriler, deneysel çalışmadan elde edilmiştir. Ağaç türlerinin ve kurutma
sıcaklıklarının ısıl iletkenlik katsayı değerleri üzerindeki etkilerini incelemek üzere, deneysel
veriler; eğitim verisi ve test verisi olarak gruplandırılmıştır. Bu veriler arasında, YSA eğitim
süreci için 8 örnek seçilmiştir, geriye kalan 4 örnek ise YSA'nın genelleme kabiliyetini
doğrulamak için kullanılmıştır. Eğitim ve tahmin modellerinde kullanılan veri setleri, Tablo
2'de gösterilmiştir. Deneysel olarak elde edilen ısıl iletkenlik katsayı değerleri de Tablo 2'de
verilmiştir.
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Tablo 2. Isıl iletkenlik katsayı değerlerine ait eğitim ve test verileri
Eğitim Verileri
Kaplama Kurutma
Isıl İletkenlik Katsayısı (W/mK)
Sıcaklığı
Gerçek
Tahmin
Hata (%)
(°C)
110
0.06545
0.06545
-0.00096
150
0.06687
0.06687
0.00548
170
0.06784
0.06783
0.00956
210
0.07053
0.07052
0.00744
130
0.06478
0.06478
-0.00577
150
0.06493
0.06493
-0.00109
190
0.06463
0.06463
-0.00078
210
0.06441
0.06441
-0.00014
MAPE
0.0039
RMSE
0.0000
Test Verileri
Kaplama Kurutma
Isıl İletkenlik Katsayısı (W/mK)
Sıcaklığı
Gerçek
Tahmin
Hata (%)
(°C)

Ağaç Türü
Sarıçam
Sarıçam
Sarıçam
Sarıçam
Kızılağaç
Kızılağaç
Kızılağaç
Kızılağaç

Ağaç Türü
Sarıçam
Sarıçam
Kızılağaç
Kızılağaç

130
190
110
170

0.06658
0.07128
0.06366
0.06612
MAPE

0.06585
0.07040
0.06322
0.06565
0.9354

RMSE

0.0007

1.09794
1.23208
0.69675
0.71496

Test işlemi sonucunda bulunan tahmini değerler gerçek değerlerle karşılaştırılmış, iyi
bilinen ve yaygın olarak kullanılan tanı vasıtaları (performans fonksiyonları) olan 1 numaralı
eşitlikle hesaplanan ortalama karesel hatanın karekökü (root mean square error) (RMSE), 2
numaralı eşitlikle hesaplanan ortalama mutlak yüzde hata (mean absolute percentage error)
(MAPE) ve 3 numaralı eşitlikle hesaplanan determinasyon katsayısı (R2) dikkate alınarak en
iyi tahmin değerlerini veren modeller, tahmin modelleri olarak seçilmiştir.
1
N

RMSE =

MAPE =

N

 (t
i =1

R =1−

− td i )

1  N  t i − td i

N  i =1  t i
N

2

i

 (t
i =1
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(1)


   100


(2)

− td i ) 2
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 (t

2

(3)
i
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2

Burada ti, gerçek değeri; tdi, model tahmin değerini; N ise terim sayısını ifade etmektedir.
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Şekil 2’de, iki giriş katmanı, dört gizli katman ve bir çıkış katmanı içeren YSA tahmin
modellerini gösterilmiştir. Seçilen YSA modelleri, ısıl iletkenlik katsayısı ölçülen değerlere en
yakın değerleri üreten tahmin modellerini temsil etmektedir. Modelde, ağaç türleri ve kurutma
sıcaklıkları girdi değişkenleri olarak kullanılırken, YSA modellerinde ısıl iletkenlik katsayı
değerleri çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. Gizli katmanların işlem elemanı (nöronlar)
sayıları, Şekil 2'deki model için 4'dür.

Şekil 2. Tahmin modelleri olarak seçilen YSA mimarisi
Problemlerin çözümünde ileri beslemeli ve geri yayılımlı (Feed Forward and Back
Propagation) çok katmanlı (multilayer) YSA modeli tercih edilmiştir. Bu çalışmada, aktivasyon
(activation) (transfer) fonksiyonu olarak hiperbolik tanjant sigmoid fonksiyonu (hyperbolic
tangent sigmoid function) (tansig) ile doğrusal transfer fonksiyonu (linear transfer function)
(purelin), eğitim algoritması olarak ta levenberg marquardt algoritması (trainlm) seçilmiş,
öğrenme kuralı olarak momentumlu gradyan azaltım geri yayılım algoritması (gradient descent
with momentum backpropagation algoritm) (traingdm), performans fonksiyonu olarak ta 4
numaralı eşitlikle hesaplanan ortalama karesel hata (mean square error) (MSE) kullanılmıştır.
MSE =

1 N
(ti − td i )2

N i =1

(4)

Her bir parametrenin modellere eşit bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla
eğitim, test ve doğrulama setindeki veriler, modellerde hiperbolik tanjant sigmoid fonksiyonu
(hyperbolic tangent sigmoid function) kullanıldığından, (-1,1) aralığında normalize edilerek ağa
sunulmuş, daha sonra sonuçların yorumlanabilmesi için veriler ters normalize işlemine tabi
tutulmak suretiyle orijinal değerlerine çevrilmiştir. Normalizasyon (ölçeklendirme) işlemleri, 5
numaralı eşitlik yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Eşitlikte Xnorm, normalize edilmiş veriyi; X,
değişkenin gerçek değerini; Xmin, veri grubunun minimum değerini; Xmax, ise veri grubunun
maksimum değerini ifade etmektedir.

X norm = 2 

X − X min
−1
X max − X min
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Deneysel Bulgular
Üretilen kontrplak levhalarının ısıl iletkenlik değerlerinin değişimi, ağaç türü ve kaplama
kurutma sıcaklığına göre, Şekil 3’de verilmiştir. Şekil incelendiğinde, en düşük ısıl iletkenlik
katsayı değerlerini veren kurutma sıcaklıklarının, sarıçam ve kızılağaç kontrplakları için 110°C
olduğu görülmüştür. En yüksek ısıl iletkenlik katsayı değerlerini ise, sarıçamda 190°C;
kızılağaçta ise 170°C’de kurutulan kaplamalardan üretilen kontrplakların verdiği tespit
edilmiştir. Sarıçam kontrplakların ısıl iletkenliklerinin, 190°C’ye kadar yükseldiği daha sonra
azalma meydana geldiği görülmüştür. Kızılağaçta ise, 170°C’ye kadar yine bir yükselme daha
sonrasında da bir azalma meydana gelmiştir.

Şekil 3. Kontrplakların kaplama kurutma sıcaklıklarına göre ısıl iletkenlik katsayı değerlerinin
değişimi
3.2. Yapay Sinir Ağları Bulguları
Kontrplakların ısıl iletkenlik değerleri deneysel yollarla elde edildikten sonra, yapay sinir
ağlarıyla modellenerek, ara değerler tespit edilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar ile tahmin
modelinin hesaplamaları arasındaki ilişki Şekil 4a’da verilmiştir. Bu verilere ait karşılaştırma
grafiği yine Şekil 4b’de verilmiştir.
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Şekil 4. (a) Deneysel sonuçlar ile yapay sinir ağları hesaplamaları arasındaki ilişki, (b) Gerçek
ve hesaplanan verilerin karşılaştırılması
Tahmin edilen değerler ile ölçülen değerler arasındaki regresyon analizi, genellikle
ağların geçerliliğini ve doğruluğunu değerlendirmek için kullanılır. R2 değerinin 1’e yaklaşması
durumunda tahmin doğruluğu artmaktadır (Özşahin, 2012). Bu durum, gerçek değerler ile
tahmin edilen değerler arasında mükemmel bir uyum olduğunu ifade eder. Hesaplanan değerler
ile gerçek değerler arasındaki ilişkileri gösteren diyagram Şekil 4a’da sunulmuştur. Şekilden
görüleceği üzere ısıl iletkenlik katsayı değerleri tahmin modelinin test safhasındaki R2 değeri,
0,99106 olmuştur. Bu değerler, elde edilen ağların ısıl iletkenlik katsayı değerleri gerçek
verilerinin en az % 99,11’ni açıkladığını gösterir. Hesaplanan R2 değerleri, geliştirilen modelin
iyi bir performansa sahip olduğunu kanıtlamış ve YSA’ların tahmin amaçlı kullanılabilirliğini
desteklemiştir.
Şekil 4b, YSA tahmin modellerinin çıktıları ile deneysel sonuçları karşılaştırmaktadır.
Şekilden görüleceği üzere değerler birbirine çok yakındır. Deneysel sonuçlar ve tahmin edilen
değerler arasındaki yüksek benzerlik, önerilen YSA modellerinin güvenilirliğini arttırmaktadır.
Tahmin modellerinin performansları hata değerleri (MAPE ve RMSE) dikkate alınarak
değerlendirilmiştir. En iyi YSA modelinin seçiminde, düşük MAPE ve RMSE değerleri dikkate
alınmaktadır (Küçükönder vd., 2016). Bu çalışmada Tablo 2 incelendiğinde, ısıl iletkenlik
katsayısı için MAPE eğitim safhasında % 0,039 ve test safhasında % 0,9354 olmuştur. RMSE
değerleri ise eğitim ve test safhaları için sırasıyla 0 ve 0,0007 olarak hesaplanmıştır. Bu hata
düzeyleri, YSA tahmin modelinin etkili bir şekilde memnun edici sonuçlar ürettiğini ve yeterli
doğruluk ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Eğitilmiş YSA modeli optimizasyon çalışmaları için istenen ara değerleri sağlayabilir.
Başka bir deyişle, iyi eğitilmiş model sayesinde daha fazla deneysel çalışma yürütmeden
belirtilen girdi değerlerine karşılık gelen çıktıları yüksek doğrulukta tespit etmek mümkündür
(Varol vd., 2018). Parametrelerin bağımlı değişken üzerine etkilerinin tüm çıktıları çeşitli
kombinasyonlar için YSA tarafından tahmin edilebilir. Bu çalışmada, deneylerde
kullanılmayan kaplama kurutma sıcaklıkları ağaç türüne göre tahmin edilmiş ve Şekil 5’de
gösterilmiştir.
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Şekil 5. Artan kaplama kurutma sıcaklığına göre ısıl iletkenlik katsayı değerlerinin değişimi
Şekilde görüleceği üzere, kontrplakların ısıl iletkenlik değerleri, kızılağaç için 200 °C’de;
sarıçam için ise 165 °C’de maksimuma ulaşmış ve bu sıcaklıklardan sonra değerlerde azalma
meydana gelmiştir. Yu vd. (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, ısıl iletkenlik katsayısının,
sıcaklıkla doğrusal olarak orantılı olduğunu bildirmiştir. Troppova vd. (2014) tarafından
yapılan başka bir çalışmada, bina cephesi yalıtımı olarak monte edilen liflevhaların ısıl
iletkenliklerinin, sıcaklık ve nem içeriğindeki değişikliklerden oldukça etkilendiği ve sıcaklıkla
birlikte malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarının arttığını tespit etmiştir..
Çalışmada, sarıçam kontrplaklar, kızılağaç kontrplaklara göre daha yüksek ısıl iletkenlik
katsayı değerleri vermiştir. Demirkır (2012) kontrplakların ısıl iletkenlik değerleri üzerine ağaç
türü, kaplama kurutma sıcaklığı, soyma sıcaklığı, üretimde kullanılan tutkal türü gibi faktörlerin
etki ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca ağaç malzemenin ısı iletkenliği üzerine etkili olan faktörler
arasında; yoğunluk, rutubet, ekstraktif madde miktarı, lif yönü, budak, çatlak ve lif açısı gibi
yapısal düzensizlikler ve sıcaklık sayılabilir (Simpson ve Tenwolde, 2007). Sarıçam ve
kızılağaç kaplamalarından üretilen kontrplakların, kurutma sıcaklığının artması ile birlikte bir
miktar artış olduğu görülmektedir. Literatürde odunun ısıl iletkenliğinin odunun özgül
ağırlığına, rutubetine, çeper kalınlığına, hücre dizilişi ve lümen miktarına bağlı olduğu ifade
edilmektedir (Kamke, 1987). Kurutma sıcaklığına göre görülen bu farklılığın bu ağaç türlerinin
anatomik yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, ağaç türü ve kaplama kurutma sıcaklığı değişkenlerinin kontrplakların ısıl
iletkenlik katsayı değerleri üzerine etkilerini modellemek için YSA modelleri geliştirilmiştir.
Girdi ve çıktı parametreleri arasındaki karmaşık ve doğrusal olmayan ilişkiler göz önünde
bulundurulduğunda, modeller tarafından oldukça cesaret verici ve tatmin edici sonuçlar elde
edilmiştir. Isıl iletkenlik katsayı değerlerinin tahmin modelinin test safhasındaki MAPE değeri
%0,9354, RMSE değeri 0,0007 ve R2 değeri 0,9911; olarak hesaplanmıştır. Ayrıca,
kontrplakların ısıl iletkenlik değerleri, kızılağaç için 200 °C’de; sarıçam için ise 165 °C’de
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maksimuma ulaşmış ve bu sıcaklıklardan sonra değerlerde azalma meydana gelmiştir. Çalışma
sonuçları, zaman alıcı olan ve yüksek test maliyetleri gerektiren deneysel çalışmalara gerek
kalmaksızın girdi değişkenlerinin değer aralığında kontrplakların ısıl iletkenlik katsayı
değerlerinin tahmin edilmesinde YSA modellemesinin kullanılabileceğini göstermiştir.
Geliştirilen YSA modellerinin tahmin sonuçları sayesinde deneysel araştırmalar için zaman,
enerji ve maliyetin düşürülmesi mümkün olacaktır.
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TÜRKİYE VE AB-15 ÜLKELERİNİN İHRACAT PERFORMANSLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI: AHŞAP AMBALAJ SEKTÖRÜ
Nadir Ersen
Artvin Çoruh Üniversitesi
İlker Akyüz
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kadri Cemil Akyüz
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖZET
Ambalaj malzemeleri geçmişten beri günlük hayatımızın vazgeçilmez bir ürünüdür. Buna bağlı
olarak ambalaj sektörü de önem kazanan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de
ambalaj sektörü alanında faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu KOBİ işletmeleridir.
Ambalaj malzemeleri beş sınıfa ayrılmakta olup, bunlardan biri de ahşap ambalaj
malzemeleridir. Ahşap ambalaj malzemeleri en eski ve hammaddesi odun olduğu için doğal
malzemelerdir. Ahşap ambalaj malzemeleri meyve ve sebzelerin kolayca hava almasını
sağladığından bu ürünlerin ve dayanıklı olduğundan kırılgan ve ağır malzemelerinde
ambalajlanmasında genellikle kullanılmaktadır. Bu çalışmada ahşap ambalaj malzemesi
bakımından Türkiye ve AB-15 ülkelerinin ihracat performanslarının karşılaştırılması
amaçlanmıştır. Ahşap ambalaj malzemeleri Armonize Sisteme (HS) göre Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP)’ndan 4415 ve 4416 içerisindeki ürünleri kapsamaktadır.
Türkiye ve AB-15 ülkelerin ahşap ambalaj malzeme ve toplam ihracat verileri kullanılmış olup,
bu veriler 2011-2018 dönemi kapsamaktadır. Ülkelerin ihracat performanslarının
karşılaştırılması için Karşılaştırmalı İhracat Performans (KİP) indeksi kullanılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre, ahşap ambalaj sektörü bakımından Türkiye’nin AB-15 ülkelerinden olan
Birleşik Krallık, Yunanistan ve İrlanda’dan çalışma kapsamındaki tüm yıllar içerisinde daha
yüksek ihracat performansına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin Almanya’ya
karşı 2011-2014 yılları arasında ve İtalya’ya karşı 2011 ve 2013 yıllarında rekabet avantajına
sahip olduğu bulunmuştur. Geriye kalan AB-15 ülkeleri karşısında ise Türkiye 2011-2018
yılları arasında dezavantaja sahiptir. Fransa, Lüksemburg ve Portekiz’in ihracat performansı
Türkiye’nin çok üstündedir. Türkiye’nin ahşap ambalaj ihracatının 2018 yılına doğru azaldığı
görülmektedir. Ahşap ambalaj sektörü açısından en yüksek ihracat performansına sahip ülke
Fransa olarak bulunmuştur. Lüksemburg’unda ahşap ambalaj sektöründe yüksek ihracat
performansına sahip olması dikkat çekmektedir. Bunun için Türkiye’nin ahşap ambalaj
alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik ihracat teşviklerini gözden geçirmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ahşap ambalaj, Karşılaştırmalı ihracat performans indeksi, Türkiye, AB15
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1. GİRİŞ
Ambalaj ürünleri fiziksel etkenlerden (çarpma, ıslanma vb.) koruyan, ürünlerin tüketiciye
ekonomik şekilde ulaştıran, , depolama imkânı veren, ürünlerin hijyenik kalmasını ve üzerinde
taşıdığı bilgiler sayesinde tüketicilere seçim ve kullanım kolaylığı sağlayan her türlü malzeme
olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2011; Becer, 2014; Satouf ve Köten, 2019). Tanımdan da
anlaşılacağı üzere tüketiciler ve üreticiler için önemli olan ambalaj malzemeleri şeker ve
şekerleme ürünleri, deterjan ve temizlik ürünleri, gıda ürünleri, ilaç ve sağlık ürünleri, et ve et
ürünleri, tarım ürünleri ve tekstil ürünleri gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Birçok sektörde
kullanılan ambalaj malzemeleri temel olarak kağıt/karton, plastik, cam, metal ve ahşap olmak
üzere beş ana kategoriye ayrılmaktadır (Bayraktar, 2004; Özek, 2016).
Ambalaj malzemelerden biri olan ahşap ambalajlar sert, dayanıklı ve havalandırma özelliğine
sahip olmasından dolayı ağır, kırılgan yüklerin ve sebze ve meyvelerin ambalajlamasında
kullanılmaktadır (Anonim, 2002). Ayrıca, ahşap ambalajların ana malzemesi odun olduğu için
doğru yöntemler ile üretildiğinde oldukça sağlıklı bir üründür. Ahşap ambalajın çok yer
kaplaması, albenisinin yetersiz olması, işçilik/malzeme gider oranın fazlalığı, otomasyona
uygun olmayan üretim sistemlerinde üretilmesi gibi olumsuz yanları da bulunmaktadır (Engin,
2013).
Ahşap ambalaj sektörünün dış ticaretini incelediğimizde, 2018 yılı dünya ahşap ambalaj sektörü
ihracatı 2011 verilerine göre %36.70 artarak yaklaşık 4.989 milyar dolar olmuştur. Dünya’da
en fazla ahşap ambalaj ihracatı yapan ülke 2018 yılında Polonya olmuştur. Polonya’yı, Fransa,
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda takip etmektedir.
Türkiye’nin 2018 ihracatı ise yaklaşık 31 milyon dolar olmuştur. Dünya’daki ahşap ambalaj
ithalatı ise 2018 yılında 4.545 milyar dolar olmuştur. 2018 verilerine göre en fazla ahşap
ambalaj ithal eden ülke Almanya’dır. Bu ülkeyi sırasıyla Amerika, Fransa, Hollanda, Belçika
ve Birleşik Krallık izlemektedir. Türkiye’nin ahşap ambalaj ithalatı ise yaklaşık %19 oranında
artış göstererek 9.897 milyon dolar olmuştur (URL-1, 2019).
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Şekil 1. Ahşap ambalaj ihracatçısı ilk on ülke ve Türkiye (URL-1, 2019)
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Şekil 2. Ahşap ambalaj ithalat eden ilk on ülke ve Türkiye (URL-1, 2019)
Literatür Araştırması
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük endeksi ve benzeri endeksleri ile ligi birçok çalışma
bulunmasına rağmen karşılaştırmalı ihracat performansı indeksi ile ilgili yapılan ulusal ve
uluslararası çalışmalar az sayıda bulunmaktadır.
Kösekahyaoğlu ve Özdamar (2011) Türkiye, Çin ve Hindistan’ın beş farklı mal grubundaki
(hammadde yoğun mallar, işgücü yoğun mallar, sermaye yoğun mallar, kolayca taklit edilebilen
mallar ve zor taklit edilebilen araştırma bazlı mallar) rekabet gücünü ölçmeye çalışmışlardır.
Bunun için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ), İhracat Uzmanlık İndeksi (İUİ) ve
Karşılaştırmalı İhracat Performansı (KİP) İndeksi kullanılmıştır.
Bu çalışmada, Türkiye’nin 2000- 2011 dönemindeki oluklu mukavva ambalaj sektöründeki
rekabet gücü ölçülmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin oluklu mukavva ambalaj sektöründe önemli
bir rekabet üstünlüğüne sahip olduğu sonucuna varılmıştır (Engin, 2013).
Alidou ve ark. (2017) Benin’in iki ana tarımsal ürünün (pamuk ve kaju fıstığı) ihracat rekabet
gücünü analiz etmiş ve Burkina Faso ve Nijerya ülkeleri ile karşılaştırmıştır. Analiz için
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük, Açıklanmış Rekabet Edebilirlik ve Karşılaştırmalı
İhracat Performansı endeks değerleri hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, Benin’in genellikle
pamuk üretiminde Burkina Faso’ya göre karşılaştırmalı dezavantaja ve genellikle kaju
fıstığında Nijerya’ya göre ise karşılaştırmalı avantaja sahip olduğu tespit edilmiştir.
Kuşat (2019a) tarafından bu çalışmada, KİP endeksi kullanılarak Türkiye ve AB’ye aday beş
ülkenin (Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek) altı sektördeki (imalat,
tarım, gıda, tekstil, demir çelik ve kimyasallar) ihracat performansı ölçülmüştür. Sadece tekstil
sektöründe Türkiye’nin aday ülkeler karşısında ihracat performansının daha iyi olduğu
bulunmuştur.
Kuşat (2019b) tarafından yapılan diğer bir çalışmada da, Türkiye ve beş lider ülkenin (Çin,
Endonezya, Hindistan, AB-28 ve Vietnam) su ürünleri sektöründeki rekabet gücünü analiz
etmeyi amaçlamıştır. Analiz için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) ve
Karşılaştırmalı İhracat Performansı (KİP) İndeksi kullanılmıştır. KİP endeksi sonuçlarına göre
AB-28 karşısında Türkiye’nin ihracat performansının daha iyi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, su
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ürünleri sektöründe rekabet gücü en yüksek ülke Hindistan ve rekabet gücü düşük tek ülke AB28 olarak belirlenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
Araştırmanın Amacı
Araştırmada, karşılaştırmalı ihracat performansı indeksi kullanılarak Türkiye ve AB-15
ülkelerinin ahşap ambalaj sektörlerinin ihracat performanslarının karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
Materyal
Ticarete konu olan ürünler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized
Commodity Description and Coding Systems) ve Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması
(SITC Rev.4, Standart International Trade Classification) kullanılmaktadır. Çalışmada Türkiye
ve AB-15 ülkelerin ahşap ambalaj malzeme ve toplam ihracat verileri kullanılmış olup, bu
veriler 2011-2018 dönemi kapsamaktadır (Tablo 1 ve 2). Ahşap ambalaj malzemeleri Armonize
Sisteme (HS) göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP)’ndan 4415 ve 4416
içerisindeki ürünleri kapsamaktadır. Kullanılan ihracat veriler Trademap sitesinde alınmıştır
(URL-2, 2019).
Tablo 1. Çalışma kapsamındaki ülkelerin ahşap ambalaj ihracat verileri (Milyon dolar)
Ülkeler
Fransa
Almanya
Hollanda
Belçika
İspanya
İtalya
Avusturya
Birleşik Krallık
İsveç
Danimarka
Portekiz
Türkiye
Finlandiya
Lüksemburg
Yunanistan
İrlanda

2011
533.279
318.613
146.602
200.708
106.692
136.695
63.477
53.316
74.076
33.954
46.134
36.525
27.030
12.650
8.032
5.760

2012
539.287
292.697
147.822
177.333
109.819
128.267
56.087
51.750
59.187
30.704
42.688
35.462
22.288
14.098
7.373
13.695

2013
585.124
308.033
158.251
196.397
127.103
122.436
63.120
61.182
57.342
32.244
54.631
36.902
23.553
14.022
6.056
14.427

2014
604.956
348.836
178.002
201.271
149.298
133.215
64.067
54.586
66.408
37.974
53.033
38.039
27.246
14.372
5.982
13.537

2015
512.126
297.874
173.599
189.905
146.720
114.251
61.737
59.837
62.808
36.460
46.110
31.333
22.717
12.537
4.838
15.144

2016
516.296
303.217
188.542
199.463
149.581
116.590
59.397
63.889
57.005
41.664
50.387
29.856
24.598
12.215
5.054
13.552

2017
601.893
350.741
204.053
196.478
190.029
135.381
65.351
61.351
57.595
67.080
53.442
28.672
25.186
13.809
5.543
7.769

2018
641.534
402.468
225.789
218.426
194.745
147.846
72.111
67.379
64.448
59.089
56.196
30.929
28.876
21.368
6.143
4.725

Tablo 2. Çalışma kapsamındaki ülkelerin toplam ihracat verileri (Milyon dolar)
Ülkeler
Fransa
Almanya
Hollanda
Belçika
İspanya
İtalya
Avusturya

2011
585723.8
1482202.3
530575.8
475957.5
298171.0
523256.3
169511.4

2012
558460.5
1410129.6
552461.8
446854.4
285936.4
501528.9
158820.7
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2013
567987.7
1450950.9
571246.9
511505.0
310963.6
518095.1
166273.9

2014
566656.2
1498157.8
571347.5
472201.3
324619.1
529528.7
178294.3
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493941.2
1328549.1
437329.1
397739.2
282509.7
456988.7
152858.4

2016
488885.1
1340752.0
444867.4
398033.3
289973.5
461529.4
152057.4

2017
523385.1
1446642.4
505941.3
429980.2
319695.0
503053.9
167988.7

2018
568448.5
1557176.3
585622.8
466653.6
345069.8
543466.8
184726.8
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Birleşik
Krallık
İsveç
Danimarka
Portekiz
Türkiye
Finlandiya
Lüksemburg
Yunanistan
İrlanda

2019

517288.7

481225.8

548041.9

511145.4

466295.7

411463.4

442065.7

487069.3

186898.1
112713.3
59588.3
134906.9
78794.2
16307.9
33377.0
129657.9

172439.2
106104.0
58140.5
152461.7
72974.5
13726.9
35151.1
120209.0

167494.7
110469.5
62794.1
151802.6
74445.4
13826.0
36261.6
118447.2

164680.0
110748.9
63834.4
157610.2
74338.8
14790.9
35755.4
123071.3

140001.2
94618.8
55045.0
143850.4
59682.3
12625.7
28289.2
124730.5

139456.2
94729.0
55371.5
142529.6
57325.9
12838.4
27810.9
132009.8

153105.8
101434.4
62116.8
156992.9
67280.6
13959.0
32154.8
138072.2

165933.3
107958.4
68651.6
167923.9
75258.3
15148.4
39490.5
167017.9

Karşılaştırmalı İhracat Performansı (KİP)
Karşılaştırmalı İhracat Performansı (KİP) indeksi Donges ve ark. (1982) tarafında geliştirilmiş
olup, bir ülkenin diğer ülke(ler) karşısındaki sektörel rekabet gücünü ölçmek için
kullanılmaktadır (Donges ve ark. 1982; Kuşat, 2019a). KİP indeksinin denklemi ise şu
şekildedir:
𝐾İ𝑃𝑖𝑟𝑗 = (𝑋𝑖𝑗 ⁄𝑋𝑟𝑗 )⁄(𝑋𝑖𝑡 ⁄𝑋𝑟𝑡 )
(1)
Denklemde KİPirj i ülkesinin (Türkiye) rakip ülkeler (AB-15) karşısında j mal grubunda (ahşap
ambalaj) karşılaştırmalı ihracat performansı katsayısını, Xij i ülkesinin (Türkiye) j mal
grubundaki (ahşap ambalaj) ihracatını, Xrj j rakip ülkelerin (AB-15 ülkeleri) j mal grubundaki
ihracatını, Xit i ülkesinin toplam ihracatını ve Xrt rakip ülkelerin toplam ihracatını
göstermektedir (Donges ve ark. 1982).
Bu KİP indeks değerinin 1’den büyük olması ülkenin diğer rakiplere göre j mal grubunda
ihracat performansı bakımından avantaja sahip olduğunu gösterirken, bu değerin 1’den küçük
olması ise dezavantaja sahip olduğunu göstermektedir (Kösekahyaoğlu, 2012).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye’nin AB-15 ülkeleri karşısındaki ahşap ambalaj sektörü karşılaştırmalı ihracat
performans indeks değerleri Tablo 3 ve Şekil 3'te verilmektedir.
Tablo 3 ve Şekil 3’ü incelediğimizde, ahşap ambalaj sektörü ile ilgili aşağıdaki sonuçlara
ulaşmak mümkün olmaktadır:
-Almanya ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin 2011-2014 yılları arasında daha iyi ihracat
performansına sahip olmakla beraber bu avantajını 2015 yılından itibaren kademeli olarak
kaybettiği görülmektedir.
-İtalya ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin ihracat performansının 2011 ve 2013 yıllarında daha
yüksek olduğu görülürken, 2013 yılında sonra Türkiye’nin ihracat performansının düşük
olduğu görülmektedir. 2013 yılından itibaren bu azalma artma eğilimi göstermiştir.
-Türkiye ile Birleşik Krallık karşılaştırıldığında,
her ne kadar Türkiye’nin ihracat
performansında yıllar itibarıyla azalma gösterse de Türkiye’nin ihracat performansı çalışma
içerisindeki yıllarda daha iyi olduğu görülmektedir.
-Türkiye ile Yunanistan karşılaştırıldığında, Türkiye’nin daha iyi ihracat performansına sahip
olduğu görülmektedir. 2015 yılına kadar Yunanistan karşısındaki bu rekabet üstünlüğünü
arttırmaktadır.
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- Türkiye ile İrlanda karşılaştırıldığında, Türkiye’nin en fazla rekabet üstünlüğüne sahip olduğu
ülkedir. 2011 ve 2018 yıllarında KİP indeks değerinin 6’nın üzerinde olması dikkat
çekmektedir.
-Türkiye ile diğer AB-15 ülkeleri (Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İsveç, Danimarka,
Avusturya, Portekiz, Finlandiya ve Lüksemburg) karşılaştırıldığında ise Türkiye’nin ihracat
performansının düşük olduğu görülmektedir.
-Karşılaştırmalarında dışında ortaya çıkan diğer bir sonuçta ahşap ambalaj alanında en yüksek
ihracat performansına sahip ülkenin Fransa’nın olması ve bu ülkeyi Lüksemburg ve Portekiz
takip etmektedir.
Tablo 3. Türkiye’nin AB-15 ülkeleri karşısındaki KİP değerleri
Ülkeler

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Almanya

1.259505

1.120581

1.145055

1.036528

0.971485

0.926236

0.753273

0.712623

Hollanda

0.979859

0.869292

0.877502

0.774676

0.548722

0.494253

0.45283

0.477715

Belçika

0.642036

0.58611

0.63312

0.566227

0.456198

0.418007

0.39968

0.393499

İtalya

1.036377

0.90946

1.028658

0.959359

0.871237

0.82921

0.678633

0.677044

Fransa

0.297368

0.240866

0.235973

0.226069

0.210082

0.198351

0.158811

0.163202

İspanya

0.756641

0.605612

0.594736

0.524765

0.419406

0.406077

0.307251

0.326358

İsveç

0.683099

0.67766

0.710066

0.598501

0.485521

0.51245

0.485495

0.474217

İngiltere

2.626827

2.162923

2.177513

2.259997

1.697393

1.349061

1.315961

1.331434

Danimarka

0.898753

0.803784

0.832845

0.703879

0.565264

0.476265

0.276166

0.336514

Avusturya

0.723

0.658639

0.640365

0.671657

0.539305

0.536253

0.469468

0.471826

Portekiz

0.3497

0.316793

0.279415

0.290505

0.260024

0.230194

0.212278

0.225008

Finlandiya

0.789231

0.761557

0.768356

0.658503

0.57225

0.488177

0.487875

0.480033

Lüksemburg

0.349031

0.226474

0.239694

0.248383

0.219358

0.220163

0.184616

0.130574

Yunanistan

1.12507

1.108912

1.455566

1.44258

1.273637

1.152674

1.059446

1.184038

İrlanda

6.094423

2.041632

1.995811

2.194215

1.794002

2.040466

3.24578

6.510503
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Şekil 3. Türkiye’nin AB-15 ülkeleri karşısındaki KİP değerlerinin grafiksel görünümü
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, ahşap ambalaj alanında Türkiye’nin AB-15 ülkeleri karşısındaki ihracat
performansı belirlenmeye çalışılmıştır. 2011-2018 dönemini kapsamakta olup, ihracat
performansının belirlenmesi için Karşılaştırmalı İhracat Performans (KİP) indeksi
kullanılmıştır.
Elde edilen araştırma sonuçlarına göre, ahşap ambalaj malzemeleri alanında Türkiye’nin ihracat
performansının Birleşik Krallık, Yunanistan ve İrlanda’dan çalışma kapsamındaki tüm yıllarda
daha iyi olduğu görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2018 yıllarında İrlanda’ya karşı çok yüksek
bir rekabet üstünlüğüne sahiptir. Ayrıca, Türkiye’nin Almanya karşısında 2011-2014 yılları
arasında ve İtalya karşısında ise 2011 ve 2013 yıllarında daha yüksek ihracat performansına
sahip olduğu görülmektedir. Fakat diğer yıllarda Almanya ve İtalya’ya karşı bu rekabet
üstünlüğünü kaybetmiştir. Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İrlanda dışındaki tüm
AB-15 ülkelerine göre Türkiye’nin ihracat performansı düşük çıkmıştır. Fransa, Lüksemburg
ve Portekiz’in ihracat performansı Türkiye’nin çok üstündedir. Her ne kadar Lüksemburg ve
Finlandiya’nın ahşap ambalaj ihracat değerleri Türkiye’nin altında olmasına rağmen ihracat
performanslarının Türkiye’den daha iyi olması dikkat çekici bir durumdur. Türkiye’nin ahşap
ambalaj ihracatının 2018 yılına doğru azaldığı görülmektedir. Bunun için Türkiye’nin ahşap
ambalaj alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik ihracat teşviklerini gözden geçirmeli ve
yatırım ile ilgili gerekli tedbirler almalıdır.
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OTOMATİK PANKREAS BÖLÜTLEME: ÖRNEK BİR DERİN ÖĞRENME
UYGULAMASI
Çağrı ŞAHİN
Muş Alparslan Üniversitesi
Doç. Dr. Necaattin BARIŞÇI
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Organların medikal görüntüler üzerinde otomatik olarak bölütlenmesi (segmentation)
medikal görüntü analizi çalışmalarında oldukça önemli fakat bir o kadar da zor bir problemdir.
Karın bölgesi organlarından birisi olan pankreasın bölütlenmesi ise, kolaylıkla bölütlenebilen
kalp, karaciğer ve böbrekler gibi diğer organlar ile karşılaştırıldığında daha yüksek anatomik
çeşitliliğe sahip olması nedeniyle çok daha zordur. Bunun temel sebebi, pankreasın şeklinin,
konumunun ve büyüklüğünün kişiden kişiye farklılık gösterebilmesi; yaş, cinsiyet ve pankreas
ile ilgili hastalıkların (pankreas kanseri, diyabet) organın konumunu etkilemesidir. Bununla
birlikte şişmanlık, karın ve iç yağlarının organın şeffaflığını kaybettirmesi sonucu pankreas
bölütleme işlemi için engel teşkil etmektedir. Bu nedenlerden dolayı günümüzde pankreas
bölütleme işleminde yüksek doğruluk elde edebilmek zorlu bir problemdir. Güncel alan
yazınında pankreas bölütleme teknikleri, multiorgan atlas tabanlı, konum tabanlı, şekil tabanlı
ve yapay sinir ağları tabanlı olmak üzere 4 ana grupta sınıflandırılmıştır. Bu tekniklerden birisi
olan yapay sinir ağları, hâlihazırda derin öğrenme yöntemleri sayesinde görüntü sınıflandırma
ve bölütleme alanında yüksek başarım oranları sunmaktadır. Son zamanlarda ise evrişimli sinir
ağları ile yapılan çalışmalar, pankreas bölütleme başarımı için ümit verici sonuçlar üretmiştir.
Bu çalışmada, pankreas bölütleme ile ilgili derin öğrenme tabanlı çalışmalardan bahsedilmiş,
ilgili çalışmalar bölütleme işlemlerinde başarım ölçütü olarak tercih edilen Sorenson-Dice
Katsayısı (Dice Sorensen Coefficient-DSC) üzerinden karşılaştırılmıştır. Bölütleme işlemi için
kullanılan yöntemler birçok çalışmada 2 temel aşamadan oluşmaktadır; bunlardan ilki
bölütlenecek organın bulunduğu bölgenin tespiti, ikincisi ise piksel tabanlı sınıflandırma ile
piksellerin ilgili organa ait olup olmadığının kontrol edilmesidir. Çalışmanın son bölümünde,
bir evrişimsel sinir ağı modeli olan ve biyomedikal görüntüler için bölütleme çalışmalarında en
çok tercih edilen U-Net mimarisi ile geliştirilmiş bir derin öğrenme uygulaması aşamalarıyla
birlikte sunulmuş, DSC başarım ölçütü üzerinden benzer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Elde
edilen DSC, benzer çalışmalara oranla %2’lik başarım göstererek %86.5 ± 3.40 seviyesine
ulaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: derin öğrenme, evrişimsel sinir ağları, pankreas bölütleme, U-Net
1- GİRİŞ
Pankreas organı, karın bölgesinin derinlerinde, omurganın bel bölümü önünde bulunan
bir salgı organıdır. Sindirim ve glukoz metabolizmasında merkezi rol oynayan ekzokrin ve
endokrin dokularından oluşur. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonas gibi modern kesitsel
görüntüleme yöntemleri, diğer organlarda olduğu gibi pankreas hastalıklarının tanı ve takibinde

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

259

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

rutin olarak kullanılan uygulamalardır. Bilgisayarlı tomografi (CT), kanserli doku ve
kireçlenme-taşlaşma gibi yapıların tespiti; manyetik rezonans (MR) ise daha çok safra yolları
ve pankreas yollarında oluşabilecek darlık, tümör basıları ve diğer hastalıkların teşhisi için
kullanılır. Bununa birlikte tedavi sürecinde, klinik uygulamaların ve daha iyi sonuçlar
alınabilmesi adına ameliyat öncesi planlamasında CT ve MR görüntüleri önemli rol
oynamaktadır.[1]
Pankreas, pozisyonu, değişken şekli ve büyüklüğü nedeniyle bölütlenmesi zor bir
organdır. Gelişen teknolojiye rağmen hem bilgisayar destekli teşhis (CADx) sistemleri ile
uzman eşliğinde; hem de tamamen otomatize olmuş sistemler aracılığıyla yapılan bölütleme,
yani organın sınırlarının net bir şekilde ifade edilerek belirginleştirilmesi işlemi hala önemli bir
teknik zorluk olmaya devam etmektedir.[2]
2- OTOMATİK PANCREAS BÖLÜTLEME
Manuel olarak yapılan pankreas bölütleme işlemi zaman açısından oldukça maliyetlidir.
İşlem her ne kadar uzmanlar ve yardımcı yazılımlar aracılığı ile yapılıyor olsa da gerçekleşen
zaman kaybı ve hatalı teşhislerin önüne geçilmesi adına bu işlemin otomatik hale getirilmesi
bu alanda önemli bir katkıdır.
Yapılan son derleme makalelerinde otomatik pankreas bölütleme işlemleri 4 grupta
sınıflandırılmıştır.[3] Bu gruplar:
• Multiorgan atlas tabanlı
• Konum tabanlı
• Şekil tabanlı
• Yapay sinir ağları tabanlı
Atlas tabanlı çalışmalar, bir organın şeklini ölçmek ve hasta grupları arasındaki morfolojik
farklılıkları tespit etmek için bilgisayar destekli tanı için kullanılan tekniklerdir [4, 5].

Şekil 1 Atlas tabanlı örnek çalışma [6]
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Konum (işaret) tabanlı çalışmalar, aday noktaların konum işaretlerini temsil etme
olasılığı ile hedef görüntüdeki aday noktalar arasındaki görüntü yoğunluğunun ve alan
puanlarının benzerliğine göre belirlenen olasılık tabanlı teknikler kullanır [7, 8].

Şekil 2 Konum tabanlı örnek çalışma [9]
Şekil tabanlı çalışmalar istatistiksel şekil modellerinden üretilmiş olası şekillerin
üzerinden sınır araması yapmak suretiyle en uygun bölütlemeyi yapmayı hedefler. [10]
Yapay sinir ağları tabanlı çalışmalar, son yıllarda popülerliği artan evrişimli sinir ağları
ve tam bağlı katmanların kullanıldığı çalışmalardır.

Şekil 3 Yapay Sinir Ağları tabanlı örnek çalışma [11]

3-Yapay Sinir Ağı Tabanlı Çalışmalar
3.1. Derin Öğrenme
Makine öğrenmesi algoritmalarından birisi olan yapay sinir ağları, literatürde binlerce
çalışmanın ana metodu olmuştur. 2000’li yıllardan sonra donanımların hızla ucuzlaması ve
gelişmesi sayesinde, gücünü büyük ölçüde donanımdan alan yapay sinir ağı mantalitesi de “ağın
derinleşmesi” vesilesiyle gelişmeye ve güçlenmeye başladı[12]. Derin öğrenme algoritmaları
özellikle resim işleme alanında, diğer makine öğrenmesi algoritmalarında ihtiyaç duyulan
öznitelik çıkarma işlemine; yani piksellerin yoğunluk değerlerinin, kenarların veya özel
şekillerin tespit edilmesi için gerekli filtrelerin baştan belirlenmesi gibi önişlemlere ihtiyaç
duymaması nedeniyle son derecede başarılıdır. Tarihte ilk olduğu düşünülen derin ağ
Ivanknenko A. Tarafından modellenmiştir.
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Şekil 4 İlk derin öğrenme mimarisi [13]
3.2. Evrişimli Sinir Ağları (CNN)
Evrişimli sinir ağları, çok sayıda evrişim, altörnekleme ve çok katmanlı bir sinir ağı
yapılarından oluşur [14]. İlk CNN mimarisini 1998 yılında, el yazılarını tanımaya yönelik bir
algoritma tasarımı üzerinden Yann LeCun önermiştir. Derin öğrenme başlığında bahsedilen
özniteliklerin ağ tarafından öğrenilme işlemi için, ağın büyük bir veri ile eğitilmesi
gerekmektedir. “

Şekil 5 LeNet Mimarisi [15]
3.3. U-Net Mimarisi
Piksel tabanlı görüntü bölütleme amacıyla tasarlanmış özel bir evrişimli sinir ağı
modelidir. Ağırlıkla biyomedikal görüntü bölütleme işlemi için kullanılmaktadır. Diğer
mimarilerden ayrıldığı önemli bir özellik, eğitim görüntüsü miktarı az dahi olsa ciddi başarımlar
elde edebilmesidir [16].
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Şekil 6 U-Net Mimarisi [16]
3.3. Derin Öğrenme Tabanlı Çalışmalar ve Başarım Oranları
Dice Coefficent (DSC) iki örneğin benzerliğini ölçebilmek için formüle edilmiş bir istatistiktir.

Bölütleme işleminde DSC değeri, grand truth ile adlandırılan, bir uzman tarafından
piksel bazında etiketlenmiş veri ile tahmini değer olarak bulduğumuz verinin kesişim
yüzdesidir.
Çalışmaların başarım oranlarını etkileyen faktörler, öncelikle bölütlenmesi gereken
bölgenin tespit yöntemi; ikincisi ise piksel bazında sınıflandırma yapabilen bir derin öğrenme
ağı. Bu hususta ayrıntılı karşılaştırma başka bir çalışmada yapılabilir.
Method

Ortalama DSC

Maks. DSC

Min. DSC

[17]

%68 ± 10

%80

%43

[11]

%71.8 ± 10.7

%89.90

%44.69

[18]

%77.8 ± 8.4

%88.54

%48.63

[19]

%84 ± 8.7

-

-
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%85.72 ± 3.2

-

-

[21]

%76.36

-

-

[22]

%83.7 ± 5.4

%90.4

%58.4

[23]

%74

-

-

2019

Tablo 1: DSC başarım oranları

4- Örnek Derin Öğrenme Uygulaması
4.1. Bölütlenecek Bölgenin Tespiti
Öncelikle ön işlem olarak DICOM formatında bulunan 3 boyutlu veriler her bir hasta
için ayrı ayrı kesitlerine bölünmüştür.
Bölütlenecek bölgenin tespitinde doğrudan etiketli verinin konumunu baz almayı tercih
eden “fixed-point” yöntemi uygulanmıştır. [24] Bu sayede eğitim verisi olarak kullanılan
görüntüler bütünüyle değil, sadece pankreas organının olduğu bölgeyi baz alınarak sistem
eğitilmiştir.
Ayrıca yine etiketkli veriden (grand truth) yardım alarak, eğitim verisi olacak kesitler
pankreas organının dağıldığı kesik aralıklarına indirgendi. [-100,240]. Daha sonra veriler [0,1]
arasında ölçeklenerek eğitim ağına hazır bir hale getirildi.
4.2. U-Net ile Bölütleme İşlemi
Üst başlıkta gösterildiği üzere, U-Net mimarisi ilk adımda evrişimli sinir ağlarında
olduğu üzere evrişim ve ortaklama katmanları uygulanarak boyut azaltma, daha sonra modelin
ikinci yarısında ise boyut arttırma şeklinde uygulanır. Boyut arttırma işlemi yapılırken çıktının
çözünürlüğünü arttırmak hedeflenir. Bölgenin tespit edilmesi için model işlerken yüksek
çözünürlüğe sahip olan öznitelikler, modelin katman katman elde ettiği çıktılar ile birleştirilir.
U-Net mimarisi, yukarıdaki U-Net mimari modelinde de açıkça gözükeceği üzere U şeklindeki
tasarımı nedeniyle bu ismi almıştır. Neticede eğitilmiş bir ağa giren ham veri bölütlenmiş halde
çıkacaktır. U-Net mimarisinde tamamen bağlı katman ( sinir ağı katmanı ) yoktur. Tamamen
evirişim işlemlerinden oluşan katmanlar mevcuttur. Kurulan evrişim ağında öğrenilmesi
gereken 23 milyondan fazla parametre mevcuttur.
Ağ ile ilgili parametreler ve deney araçları:
• Loss function (kayıp fonksyionu): -DSC olarak alınmıştır
• DSC başarım ölçütü
• Optimizasyon: Adam
• Öğrenme oranı: 1e-5
• Batch miktarı: 1
• 4-fold cross validation ( 4-katlamalı çapraz doğrulama)
Kurulan U-Net mimarisinin özellikleri ve tüm katman bilgileri aşağıdaki gibidir.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

264

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

2019

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

265

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Şekil 7 U-Net mimari özeti
Veri Seti: Uygulamada Pancreas-CT ismiyle public olarak yayınlanan, 82 hastaya ait CT
görüntüleri ve etiketli pankreas izdüşümlerinin olduğu veri seti kullanılmıştır. [11]

Şekil 8 Pancreas-CT ham veri görseli (1. hastanın 143. kesit (axial) görüntüsü)
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Şekil 9 Pancreas-CT grand-truth ( etiketli veri ) görseli. ( 1. hasta 143. kesit 3 boyutlu
pankreas görünümü izdüşümü )
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5- Sonuç ve Tartışma

Şekil 10 Örnek Program Çıktıları ( Kırpılmış girdi – Tahmini bölge – Gerçek bölge )
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Çalışma PC üzerinde GTX-750TI, online platformda ise Google COLAB uygulamasında Tesla
K80 ve T4 GPU sistemleri üzerinde koşturulmuştur. COLAB üzerinde modelin ilgili veri seti
ile eğitilmesi ( 10 tur ) yaklaşık 45 dakika sürmüştür.
İncelenen çalışmalarda fine-tuning (ince-ayar) yolu ile transfer learning (öğrenme
aktarımı) yöntemiyle geliştirilen modellerin eğitim ve test süresi, ( biyoinformatik verilerinde)
ağın sıfırdan eğitimine nazaran daha uzun sürdüğü tespit edilmiştir. [24]
Karın bölgesi tomografi görüntüleri için etkili bir uygulama önerdik. Uygulamanın
ortalama DSC değeri %86.5 ± 3.40 olmuştur. Literatürde verilen en iyi değerden yaklaşık %1.5
daha iyi bir başarım elde etmiştir.
Sisteme eğitim verisi olarak verilen girdiler küçük ve göreceli olarak (etiketli veri
üzerinden ayarlanması sebebi ile) hassas bir girdi oluşturduğu için doğruluk oranı benzer
çalışmalara göre daha erken iterasyonlarda daha iyi başarım elde etmektedir. Dolayısıyla ham
verinin diğer kısımlarıyla uğraşmayı bırakıp işe belirli bir noktadan başlayan ilk adım sayesinde
doğruluk oranı yüksek bir seviyeden başlamaktadır. Uygulama yalnızca axial yani Z boyutunda
gerçekleştirilmiştir. Axial kesitler vücudu dik açıyla kesen levhaları andırırlar.
İlerideki çalışmalarımızda ilgili modelin geliştirilmesi, diğer derin öğrenme
modelleririnin tekil yada hibrit olarak uygulanması; ek olarak ham veriye uygulanan ön
işlemlerin geliştirilmesi neticesinde bu adımların performansa etkisini ölçmeye çalışacağız.
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KIYI ALANLARININ PLANLANMASI VE KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN DEĞİŞİMİ
Dr .Öğr. Üyesi Kemal ÇELİK
Gümüşhane Üniversitesi

ÖZET
Ülkemizdeki kıyı alanları, ekolojik, doğal ve turistik özellikleri nedeniyle, yüzyıllar boyunca
talep edilen alanlar arasında olmuştur. Kıyı, kara ile su çizgisi arasındaki bir alanı ifade
etmektedir. Kıyı, göl, deniz ve akarsu gibi su kütlelerinin toprakla birleştikleri yer olarak
tanımlanabilir. Kıyı alanlarına olan talep her geçen gün artmıştır. Kıyının mevzuatımızda
tanımı; Kıyı Kenar Çizgisi (KKÇ) ile Kıyı Çizgisi(KÇ) ile arasındaki alandır. Kıyı,
topografyaya göre farklılık gösterebilmektedir. Ülkemiz kıyıları farklı amaçlarla
kullanılmaktadır. Kıyılara duyulan ilgi kıyılarda farklı menfaatlerin çatışmasına neden
olmaktadır. Ülkemizde kıyı, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’e isabet etmek üzere 8333 km
uzunluğu sahiptir. Bu uzunluğa akarsu ve göl kıyıları da eklendiğinde planlama açısından
önemi ortaya konulmuş olmaktadır. Kıyılar ülkemizin yenilenemeyen kaynaklarıdır. 2018
yılında çıkarılan imar barışı kanunu ile birlikte kıyılardaki kaçak yapılaşmaların yasal hale
gelmesinin önü açılmıştır. Dolayısıyla kıyı alanları sadece ülkemiz insanlarının değil dünya
mirası olarak korunması gerekmektedir.
Bitki ve hayvan türleri için kıyı alanları aranan ortamlardır. Kıyının belli bir amaçla
kullanılması başka kullanım biçimlerinin oluşmasını engelleyebilmektedir. Kamu yararına
kullanılması gereken kıyı alanları kişiye özel kullanımlara tahsis edilebilmektedir. Özellikle
turistik tesis amacıyla yapılan yapılar nedeniyle kıyı alanlarının kamusal kullanımı
sınırlandırılmaktadır. Kıyı bölgelerine dolgular yapmak suretiyle, havaalanı, stadyum, yol,
kuruvaziyer gemiler için liman, mendirek, vb. yapılar inşaa edilmektedir. Yapılan dolgular
nedeniyle mevcut onaylı KKÇ’lerinin iptal edilmesi talepleri gelmektedir. Kıyı alanları
kamunun kullanımında olduğundan, dolgu yapılmak suretiyle özel mülkiyete konu edilmemesi
gerekmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların Maliye Hazinesinden
kiralanmasıyla onaylı KKÇ’nin yerinin deniz tarafına kaydırılması istenmektedir. Bu
çalışmada; Samsun Merkez, Batı Park bölgesi ve Ordu ili, Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde
seçilen belli bir kısım incelenmiştir. Samsunda seçilen alanda iki onaylı KKÇ’sinin olduğu
belirlenmiştir. Ordu İli, Altınordu İlçesinde Cumhuriyet Mahallesinde ise yan yana olan aynı
özellikte iki parselin birisi kıyıda kalırken, diğeri ise Kıyı Kenar Çizgisinin güneyinde kalmakta
ve yapılaşabilmektedir. Kıyı alanlarının kontrolü, Kıyı Alanları Bilgi Sistemi (KABS)
kurulması ve zamansal görüntüler depolanması ile daha kısa sürede mümkün olabilmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi aşamasında kıyıyla ilişkisi
olan birimlerin üretmiş olduğu verileri kullanması gerekmektedir. Diğer kurumlardan ihtiyaç
duyulan verilerin web servisleri aracılığı ile alınması sağlanabilir.
Anahtar Sözcükler : Kıyı, Kıyı Alanları Bilgi Sistemi, Planlama, Turistik Tesis
1. Giriş
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Ülkemizde, nüfus artışı sonucu ortaya çıkan çoğunlukla ikincil konut yapılaşma istekleri,
zenginliklerle dolu olan kıyı bölgelerinin tahrip edilmesinde büyük rol oynamıştır. Kıyı alanları,
ilk çağlardan beri talep edilen alanlar arasındadır. Kıyı, su ile kara arasındaki geçiş alanı olarak
noktası olması nedeniyle canlılar tarafından vazgeçilmezdir. Kıyı, sadece kara parçası ile
denizin buluştuğu bölgeyi ifade etmez. Kıyı alanı kavramına, deniz, göl, baraj ve nehir gibi su
hacmini çevreleyen kara parçası girmektedir. Uygarlıkların daha çok akarsu kenarlarında
kurulduğu görülmektedir.
Türkiye’de kıyı alanlarında turizm talebi ile yoğun olarak yapılaşma talebi olduğu
görülmektedir. Liman, havaalanı, rekreasyon vb. alanların oluşturulması için yapılan dolgular
kıyı alanlarının geri dönülmez olarak tahrip olmasına yol açmaktadır. Kıyı alanlarının yönetimi
ve planlaması bilgi sistemlerinin önemi büyüktür (Çelik, K., 2006).
Bütünleşik kıyı alanları planlarının yapılmasıyla kıyı alanlarının koruması yapılmış olacaktır.
Ülkemizdeki merkezi ve yerel idarelerin yeterince denetim yapmaması nedeniyle kıyı alanları
korunamamaktadır. Sahil şeridinde genellikle kamu kurumlarının yapılaşma yaptığı ortaya
çıkmaktadır. Kamunun yapılaşmasına en dikkat çeken örnek, Samsun İli Batıpark ile Doğupark
arasına yapılan dolgular ile kazanılan alan, Ordu Havalimanı ve Trabzon İli Akyazı
Stadyumudur. Örnek olarak Samsunda; Atatürk Kültür Merkezi, İlkadım Stadyumu, Ulaştırma
Bölge Müdürlüğü yapıları, Kapalı Spor Salonu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Valilik, DDY
Binaları, TMO binaları vb. yapıların bulunduğu alanda iki adet onaylı KKÇ bulunmaktadır.
Kamu yapıların çoğu, 1960 yılı onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak
yapılaşmış ve ruhsatlı yapılardır. Söz konusu edilen alanda farklı zamanda onaylanan ikinci bir
kıyı kenar çizgisinin varlığı ruhsat taleplerinde probleme neden olmaktadır.
Mekansal Planların Yapım Yönetmeliği’nin 4/b maddesinde bütünleşik kıyı alanları planının
tanımı verilmektedir. Kıyı alanları, tüm sektörlerin faaliyet ve planlarını ekonomik ve sosyal
konularla birlikte ele alan; kurumların kıyı alanlarına yönelik planlama hedefleri arasındaki
uyumu sağlamayı amaçlamaktadır. Doğal kaynakları, kıyı ekosistemini ve kıyıda yapılması
gereken altyapı tesislerinin planlaması kıyıyla ilişkili veri üreten kurumlarda eşgüdüm
çalışmayla mümkün olmaktadır. Kara, Deniz ve Hava ulaşımını ilgilendiren tesislerinin
nerelerde yapılması gerektiğinin ortaya konulması için kıyı alanları bilgi sistemi oluşturulması
gerekmektedir. Bütünleşik kıyı alanlarını kapsayan 1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte planların
hazırlanması gerekmektedir. Planlar stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde kurum ve
kuruluşlardan gelen görüşlere bağlı kalınarak hazırlanmaktadır. (Mekansal Planların Yapım
Yönetmeliği, 2014). Yönetmelikte ifade edildiği gibi bu alanların disiplinler arası etkileşimle
plan kararları üretilerek gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir.
2. Kıyı Mevzuatının Gelişimi
Türkiye’de akarsu, göl ve deniz kıyılarının etkileşimindeki kıyı alanlarındaki ilk yasal
düzenleme, 11.07.1972 tarih ve 1605 sayılı kanunun Ek 7. Maddesi ile yapılmıştır. 6785 sayılı
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İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında Kanunun Ek.7 maddesi “ Deniz, göl ve
nehir kenarlarında 10 metreden az olmamak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca tespit edilecek
mesafe dahilinde hususî şahıslarca umumun istifadesine ayrılmayan bina inşa edilmez,
mevcutlara ilâve yapılamaz. Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin şartlarına ve mahallin
özelliğine göre, İmar ve İskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit ve ilân
olunan sahalara ait imar planları öncelikle hazırlanır. B u saha şeriti içerisinde kalan bilumum
arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhidi, bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması,
mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi ve bu binaların kullanma şekillerine dair esaslar
İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede belirtilir. B u şerit içerisinde kalan
yerlerde, yukarıda sözü geçen imar planı esaslarına ve talimatname hükümlerine aykırı tatbikat
yapılamaz. Bu şerit içinde bulunan ammeye ait binalı ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete
intikal ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde denizden doldurma ve bataklık kurutma suretiyle özel
mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanılamaz” şeklindedir. Sahil şeridi; kıyı kenar çizgisinden
başlayarak, kara yönünde yatay olarak 50 m. genişliğindeki kısım ile sahil şeridinin ikinci
bölümü olarak ifade edilen, yatay olarak kara yönünde en az 50 m genişliğindeki kısımdır.
(Sesli, F. A., Karslı, F. ve Akyol, N., 2006)
3086 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde; KKÇ, KÇ, kıyı ve sahil şeridine ilişkin
detaylı tanımlama yapıldığı görülmektedir. Kanunda; yaya yolları, seyir teras alanları, dinlenme
alanları ve rekreaktif alanların sahil şeridinin ilk birinci 50 m’lik bölümünde yer alabileceği
belirtilmiştir ( Eke, F., 1995)

Kıyı alanı ile birlikte kıyı kenar çizgisinin gösterimi
3. Yeni Kıyı Kenar Çizgisi Belirlemesi
Kıyı alanları sadece sucul yaşam ile karasal yaşam arasındaki bir sınırı oluşturmamaktadır.
Denizel alandan karasal alana doğru şeritler halinde uzanmaktadır. Kıyı alanları, sahil şeridinin
doğal yapısına uygun olarak derinlemesine ve uzunlamasına olmak üzere iki boyutlu olarak
ifade edilen alanları kapsamaktadır. Kıyı, kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi ile kıyı çizgisi
arasındaki alanın alt ve üst sınırlarının ortaya çıkarılması sonucunda netlik kazanmaktadır. Bu
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kapsamda Kıyı Kenar Çizgisi ve Kıyı Çizgisi terimlerinin 3621 sayılı Kıyı Kanunundaki
tanımlarının verilmesinde fayda bulunmaktadır.
Kıyı çizgisi: “Deniz tabi ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya
değdiği noktaların birleştirilmesinden oluşan çizgiyi” ifade eder. (Bayram. B., Şeker, D.Z, vd.)
Kıyı kenar çizgisi(KKÇ) “Deniz, tabi ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara
yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve
benzeri alanların doğal sınırını” ifade eder.
Kıyı: “(Değişik: 30.03.1994/21890 R.G.) Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır
(3621 sayılı Kıyı Kanunu md. 4). Kıyı’nın iki şekli mevcuttur. a) Dar- Yüksek Kıyı: Plaj yada
abrazyon platformu olmayan veya çok dar olan şev veya falezle son bulan kıyılardır. b)AlçakBasık Kıyı: Kıyı çizgisinden sonrada devam eden, kıyı hareketlerinin oluşturduğu plaj,
hareketli ve sabit kumulları da içeren kıyı kordonu lagün gölü, lagün alanları, sazlık, bataklık
ile kumluk çakıllık, taşlık ve kayalık alanları içeren kıyılardır” (Apaslan A.Ö., Ortaçeşme, V.)
3.1. Onaylı Kıyı Kenar Çizgisinin Bulunduğu Alanda Kıyı Kenar Çizgisi Belirlenmesi
Samsun ili, Merkez Doğupark ile Batıpark arasındaki onaylı kıyı kenar çizgisi incelenmiştir.
Alanda açılan araştırma çukurları sayesinde jeomorfolojik, jeolojik, bitki örtüsü, toprak
özellikleri, akarsu ve denizsel çökellerin bölgedeki yayılım-dağılım ve değişimleri
incelenmiştir. İnceleme alanında 35 ile 41 nolu kıyı çizgisi noktaları arasındaki kıyı çizgisi
düzgün bir hat oluşturduğu görülmüştür. İnceleme alanındaki kumsal alanının deniz kara
etkileşimleri birlikte düşünüldüğünde, alanın alçak-basık kıyı özelliğinde olduğu
değerlendirilmektedir. Onaylı kıyı kenar çizgisinin mevzuata uygun geçirilip geçirilmediğinin
ortaya konulması, sahada araştırma kuyuları açılması sayesinde olmaktadır. Açılan gözlem
çukurlarında denizel etkinin olmadığı ve karasal ortamını sembolize eden gri ve kahverengi
kum, çakıl taşları ve kil karışımı pekişmiş malzemeler gözlenmiştir. Bölgede açılan
çukurlardaki bulguların, Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yaptırılan keşif ve
bilirkişi incelemesinde elde edilen verilerle uyumlu olduğu görülmüştür. Alandaki iki farklı
KKÇ bulunması kurumlardaki işlemlerde hukuki ve teknik problemlere neden olmaktadır. Kıyı
Kenar Çizgisi sahil şeridindeki yapılaşma taleplerinin karşılanması için tek olarak belirlenmesi
gerekmektedir.

İnceleme alanının uydu görüntüsü
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İnceleme alanındaki KKÇ Samsun Valiliği KKÇ tespit komisyonunun 13.11.2009 tarihli
tutanağı esas alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onanarak kesinleşmiştir. Aynı
bölgede 1976 yılında onaylanmış başka bir KKÇ’nin varlığı 1/1000 ölçekli halihazır haritalara
KKÇ işlenmesi sırasında ortaya çıkmıştır. Samsun Doğupark ile Batıpark arasındaki I nolu
KKÇ re’sen iptal edilmiştir. Komisyon aynı bölgedeki mükerrer belirlenen 34-35 arasındaki
KKÇ’nin iptal edilmesine karar verilmiştir. KKÇ tespit Komisyonun incelemesi sonucunda I
ve II nolu KKÇ arasındaki alanın dolgu olduğu, senelerce yapılan toprak dolgunun bölgeye
ziraat yapılabilme özelliği kazandırdığı ve tespit yıllarına ait haritaların bulunamaması gerçek
KKÇ konumunu ortaya çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. KKÇ’nin yeniden belirlenmesinde
Kanunda belirtilen hususların dışına çıkılmaması gerekmektedir. Alanın daha iyi temsil
edilebilmesi için sondaj noktalarının artırılması yerinde olacaktır. Batıpark ile Doğupark
arasında belirlenen KKÇ’sinde dolgu yapılmadan önceki durumunun açılan araştırma çukurları
sayesinde ortaya konularak, halihazır haritalar üzerinde belirlenmesi gerekmektedir. Alanın
jeomorfolojik ve jeolojik yapısı dikkate alınarak KKÇ’sinin yeniden belirlemesiyle iki farklı
KKÇ’nin ortaya çıkardığı hukuksal karmaşanın sonlandığı anlaşılmaktadır.
Ülkemizdeki mer’i mevzuata göre bütünleşik kıyı alanı planlamasında öncelikle sahil şeridinin
sağlıklı belirlenmesi gerektedir. Kıyı alanları nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler olması
sebebiyle bütün bilim dallarının araştırma ve inceleme sahasını teşkil etmektedir. Kanundaki
tanımlara bağlı kalınarak sahil şeridi planlanmasının en önemli parametresi KKÇ’nin
belirlenmesidir. Mevzuatın tam olarak işletilmesi halinde KKÇ’den başlayarak 100m.’lik zon
boyunca konut yapılmasına izin verilmesine olanak bulunmamaktadır. Yasadaki sahil şeridi
kavramına uygun olarak kıyı alanlarından kamunun yararlanması sağlanmalıdır.

İki farklı zamanda onaylı Kıyı Kenar Çizgisi
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İnceleme alanındaki 1947 tarihinde yapılarak onaylanan 1/2000 ölçekli Kadastral paftanın
deniz sınırını oluşturması KKÇ olabileceği anlamına gelmemelidir. KKÇ mülkiyet ve
yapılaşma verileri esas alınarak belirlenmemektedir. Dolayısıyla KKÇ belirlenmesinde dikkate
alınmayacak verilere göre belirleme yapılması uygun değildir. Bölgede iki farklı KKÇ
belirlemesinin bütünleşik bir yönetimle Kıyı Alanları Bilgi Sistemi (KABS) kurulması ve farklı
zamanlarda elde edilmiş görüntülerin değerlendirilmesiyle bölgede dolgu yapılıp
yapılmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Şekil…de kadastral pafta örneği görülmektedir.

Samsun Fener Plajı kısmına ait 1947 tarihli kadastral pafta
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan; kısmi yapılaşma
tanımı “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında: 11 Temmuz 1992 tarihinden önce
belirli bir kullanım amacına dayalı olarak onaylanmış 1/1000 ölçekli mevzi imar planlarının
kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100m. lik kesim içerisindeki imar adalarında:
üzerinde yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan plân ve mevzuata uygun olarak tamamlanmış
yapılar ile ruhsat alınarak en az su basman seviyesinde inşaatı tamamlanmış yapıların
bulunduğu parsellerin sayısının veya kullanılan toplam taban alanının imar adasındaki toplam
parsel sayısının veya toplam alanın yüzde ellisinden fazla olması durumudur” biçiminde
belirlenmiştir. Sahil şeridinde 1992 yılından önce onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarının olması halinde mevcut binaların korunması mümkün olabilmektedir. Planlamada
korumanın yapılabilmesi için imar adalarında %50’den fazla yapılaşmanın gerçekleşmiş
olması gerekmektedir. Kıyı alanlarında planlama ve kaçak yapılaşmanın kontrol altına
alınabilmesi kıyı alanları bilgi sistemi kurularak verilerin paylaşılması ile mümkündür.
Yapılaşmanın %50’nin üzerinde olup olmadığı 1992 yılı öncesine ait sayısal görüntüler
kullanılarak bölgedeki yapılaşmanın ve kıyı kullanımının izlenmesi gerekmektedir.
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3.2. Ordu İlinde Onaylı Kıyı Kenar Çizgisinin iptal edildiği kısımlardaki durumun
incelenmesi
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan parseller, denizden itibaren kaya
türü özellikleri ile kuzey-güney yönlü dağılımı, kara-deniz etkileşimleri ve sedimanter kayıtları,
kırıntılı bileşenlerin dokusal özellikleri, topoğrafik yapı, jeomorfolojik özellikler birlikte
incelendiğinde alandaki toprak yapısının nitelikleri birbirine benzer olduğu farklı bilim
insanları tarafından saptanmaktadır. Her parselin kendine has morfolojik özelliği olduğu
gerekçesiyle İdari Yargıda iptal davası açılmış olan bazı parsellerde kıyı kenar çizgisi değişim
yapılırken, bazı parsellerde belirlenen KKÇ’sinin mevzuata uygun olduğu gerekçesi ile açılan
davaların reddi kararı verilmiştir. Bu işlemler sonucunda aşağıdaki halihazır harita ve Google
Earth görüntülerinden anlaşılacağı üzere tarak dişi gibi bir durumun ortaya çıktığı
görülmektedir.

Ordu İli Melet ırmağı ile Turnasuyu Irmağı arasındaki KKÇ genel görüntüsü

Onaylı Kıyı Kenar Çizgi ve iptal edilen parseller

Bölgede yapılan inceleme ve araştırmalar ile 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik
hükümleri topluca değerlendirildiğinde; parselin bulunduğu alanlarda yapılan jeolojik,
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jeomorfolojik incelemeler, toprak özellikleri ve bitki örtüsü, dere ve denizsel çökellerin
yayılım-dağılım ve değişimleri ile deniz-kara etkileşimleri göz önüne alındığında,
taşınmazların denizel etki altında olduğu, eski görüntülerden kıyı çizgisinin düzgün bir hat
oluşturduğunun görüldüğü, Cumhuriyet mahallesi bölgesinin alçak-basık kıyı özelliğinde
olduğu, kıyı kenar çizgisinin ötelenmesi istenen alanlarda açılan araştırma kuyularında taşıma
olmayan tarım toprağı bulunmadığı, dolgu olmayan kısımlarının ziraata elverişli olmadığı,
açılan araştırma kuyularında kum çıktığı bu verilere göre denizel etkinin devam ettiğinin
kanaati oluştuğu, KKÇ’sinin mülkiyet durumuna bakılmaksızın teknik verilere uygun
geçirilmesi gerektiği, bölgede bazı taşınmazlardaki KKÇ’sinin iptal edilerek parsel sınırına
ötelenmesinin her taşınmazın kendi özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanabileceği,
bölgede kıyı ve denize mahmuzlar ve dalga kıran dolguları yapılarak parsellerin denizel etkiden
korunmaya çalışıldığının Google Earth görüntüsünden anlaşılmaktadır. AİHM ve Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu tarafından devlet tarafından tazminat ödenmeksizin kıyıda bırakılan
taşınmazın Hazineye terk edilmesi orantısız bir müdahale olduğunun kabul edilmiştir. Kıyı
Kenar Çizgisinin tespit edilmesinde İlgili Kanun ve Yönetmelik ile belirlenen kurallara
uyularak belirleme yapılması bölgedeki birbirine sınır olan parsellerde ortaya çıkaran durumu
giderecektir.

4. SONUÇ
Kıyı alanlarının kullanımının, yönetiminin, korunmasının ve iyileştirilmesinin yapılabilmesi
öncelikle KKÇ’nin mevzuata uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. KKÇ arazinin farklı
noktalarında araştırma çukurları açılarak uzman kişiler tarafın belirlenmelidir. KKÇ’ne bağlı
kalınarak sahil şeridi planlaması yapılmalıdır. Ülkemizdeki sahil şeritlerinin planlaması; tarım,
turizm ve sanayi alanları birlikte ele alınarak yapılmalıdır. Planların hazırlanmasında bilgi
teknolojisinden yararlanılmalıdır. Ülkemizde kıyı alanlarının bütün olarak izlenmesi ve
planlanması için, kıyı alanları bilgi sistemi (KABS) kurulmalıdır. Kıyı alanlarının anayasa ve
diğer yasalarda da belirtildiği gibi kamu yararına kullanılması sağlanmalıdır.
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Günümüzde sahil şeritlerinde planlanan turizm tesislerinin KKÇ ile başlaması, sahil şeridinin
kamusal erişimini kısıtlamış, kıyı kumulları otellerin özel plajları haline gelmiştir. İncelenen
alandan Somsun Merkezde, KKÇ Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan
mükerrer KKÇ iptal edilerek, bölgede bilimsel esaslara göre yapılan inceleme ve
değerlendirmeler ve kurulan Komisyonun belirlediği yeni KKÇ belirlenerek onaylanmıştır.
Ordu ili Cumhuriyet Mahallesinde geçirilen KKÇ’sinin parsel bazlı iptalleri neticesinde aynı
konumdaki parsellerin bazıları kıyıda kalmıştır. Örnek olarak 1003 ada 1 ve 3 nolu parsel
KKÇ’sinin kara tarafında kalırken 2 nolu parsel kıyıda kaldığı paftadan görülmektedir.
KKÇ’nin bilimsel metotlarla belirlenmemesi halinde mağduriyetler oluşmaktadır. Aşırı nüfus
artışı, sanayi ve turizmin gelişmesi kıyı alanlarının hızla tükenmesine yol açmaktadır. KKÇ’den
başlayan ve 100m. bir kuşak boyunca sahil şeridi planlaması yapılmalıdır. Zamansal görüntüler
değerlendirilerek kıyı değişimleri izlenerek farklı KKÇ oluşumunun önüne geçilebilir. Kıyıyla
ilişkisi olan birimlerin üretmiş olduğu verileri Web servisler aracılığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı elde edilebilmelidir. Kurumlardan elde edilen verinin kontrolünün sağlanması KABS
ile mümkün olmaktadır.
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3194 SAYILI İMAR KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ VE ARSA ÜRETİMİ
Dr .Öğr. Üyesi Kemal ÇELİK
Gümüşhane Üniversitesi
ÖZET
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar uygulamaları; kırsal ve
kentsel alanlarda arsa ihtiyacını karşılamada önemli bir araçtır. Ülkemizde kadastral parsellerin
geometrisi imar planı ile örtüşmediklerinden doğrudan yapılaşmaya uygun değildir. Kullanışsız
yapıya sahip mevcut kadastro parsellerinin daha ekonomik kullanılabilir bir yapıya
dönüşümünü sağlayabilmek için plan kararlarına uygun parsel oluşturulması gerekmektedir.
Parsel büyüklüklerini önemli oranda dayanak alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
belirlemektedir.
Günümüzde arazi ve arsa düzenlemesi, kentsel ve kırsal alanlardaki kamusal alan ihtiyacı ile
birlikte, imar parseli ihtiyaçlarının giderilmesi için Belediye ve İl Özel idarelerince sıkça
kullanılan bir metottur. Özellikle bu amaca uygun olarak, uygulama imar planları kısa sürede
araziye yansıtılmakta ve yapılaşmaya uygun yeni imar parselleri üretilmektedir. Yeni
parsellerin üretilmesinde, uygulama imar planı kararları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve
plan notları hükümlerinde belirtilen asgari yapılaşma koşullarına dönük, parsel genişliği, parsel
derinliği, ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçe mesafelerine uyulması gerekmektedir. İmar
parsellerinin oluşumu mülkiyet yapısının hisseli veya tam malik olmasına göre de
değişmektedir. Re’sen veya isteğe bağlı olarak yapılan imar uygulaması, mülkiyetin
dönüşümüne sebep olmaktadır. Parsel büyüklüleri, müstakil konut üretimi amaçlı gayrimenkul
piyasanı etkilemektedir. Günümüzde gayrimenkul fiyatlarının sürekli artması, uygulama imar
planına uygun minimum boyutlarda parsele olan talebi artırmaktadır. 7181 sayılı Kanun ile
yapılan değişiklikle düzenleme ortaklık payı oranı %45’e çıkarılmıştır. Bu kapsamda
taşınmazın kesintisinden sonra kalan imara net alanının yapılaşmaya elverişli olması
gerekmektedir. Uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 katlı yapılaşmaya elverişli bir imar
adasının köşe başı parseli 14m., ara parsel 12m. cepheli iken, Ayrık Nizam 5 katlı yapılaşmaya
uygun bir yerdeki köşebaşı parsel 17.50m. ve ara parsel 16m. cepheye sahip olması
gerekmektedir. Gayrimenkul piyasasında parsellerde 4 daire çıkacak şekilde oluşturulmuş
parsellere talep olmaktadır. Benzer şekilde Bitişik Nizam, Blok Nizam ve Emsal yapılaşma
koşulu olan bölgelerde parsel büyüklükleri değişmektedir.
Bu bildiride, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve
plan notları hükümlerine uygun parsel üretimi, plan koşullarına göre bina cephesi değişimi, kat
yüksekliğine bağlı olarak yan bahçe ve arka bahçe mesafelerinin parsel cephe ve derinlik
değişimlerine etkisi incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: İmar planı, İmar uygulaması, parselasyon, parsel cephesi, imar parseli
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1- Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Genel Esaslar
Ülkemizde imar uygulaması, yerleşme alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının
uygulanması amacıyla, özel ve kamu kullanımı ayırımı yapılmaksızın kadastral parseller ve
imar parsellerinde yapılabilmektedir. İmar Kanunu’na göre “İmar hududu içinde bulunan
binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı
aranmaksızın birbirleriyle, yol fazlalarıyla, kamu kurumlarına veya belediyeye ait yerlerle
birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil,
hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini
yaptırmaya Belediye ve Valilikler yetkilidir”. 3194 sayılı Yasanın 18. Madde uygulaması ile
uygulama imar planının ön gördüğü kamusal hizmet alanlarının oluşturulması sonrasında, eski
parsel sahiplerinden belirlenen kesinti oranında kesinti yapılarak, geriye kalan imara net tahsis
alanlarının yakın bir konumdan tahsis edilmesi yani yeniden dağıtılmasına yönelik bir süreçtir
(4).
Yerel yönetimlerde hamur kuralı olarak da bilinen yöntem belirlenen düzenleme sınırları
içerisinde mevcut durumu ile yapılaşmaya uygun olmayan imar ve kadastro parsellerinin, mer’i
uygulama imar planı kararlarına uygun olarak yapılanmaya elverişli duruma getirilmesi
şeklinde de tanımlanabilir.
Dünyada yapılan uygulama örnekleri ile birlikte ülkemizdeki uygulamalar irdelendiğinde,
isteğe bağlı ve re’sen imar uygulaması yapma yetkisine sahip idarelere ve vatandaşlara önemli
avantajlar sağladığı bilinmektedir. İmar uygulamasının uygulayıcı Belediye ve İl Özel idareleri
açısından en önemli getirisi, uygulama imar planlarında öngörülen kamusal kullanım
alanlarının bedelsiz olarak kamuya kazandırılmasıdır (5-6).
Ülkemizde son yıllarda imar uygulaması ile yapılaşmaya hazır arsa üretimine hız verilirken,
aynı zamanda ikincil amaç olan bölgenin kamusal alanlarının bedelsiz elde edilmesi yoluna
başvurulmaktadır. İmar planlarında konumlandırılan kamu tesis alanının bir kişi veya birden
çok kişinin taşınmazı üzerine isabet etmesi halinde yapılaşma kısıtlılığı bulunmaktadır. İmar
uygulaması aşamasında, düzenleme bölgesine isabet eden kreş, hastane, belediye hizmet veya
diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren
parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle kamu ortaklık payı oranında
hisselendirilmekteydi. İmar uygulamasında yapılaşmaya uygun arsa alırken, aynı zamanda da
kamu tesis alanında hisse paylı tapusu olmaktaydı. 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 04.7.2019 tarih ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikle getirilen “Belediyeler veya
valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların
yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme
dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak
düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi
tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez.”
şeklindeki hükümle DOP payı %45’e yükseltilirken, “Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye
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tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil
saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis
alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma
istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî
kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis
yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve
mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka
maksatlarla kullanılamaz. …” şeklinde getirilen hükümle de DOP kapsamına tabi kullanımlar
yeniden belirlenmiştir.
Uygulama imar planları kent genelinde bir düzenleme sahası olarak belirlenebileceği gibi, ayrı
düzenleme sahaları şeklinde belirleme mümkündür. İmar uygulaması sonucunda taşınmaz
sahipleri yapılaşmaya hazır imar parseline kavuşmaktadır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne
uygun, yapılaşmaya hazır imar parsellerinin oluşturulması bölgede değer artışına neden
olmaktadır. Aynı zamanda kentsel çevrenin ihtiyacı olan kamusal alanların bedelsiz olarak elde
edilmiş olması, bu tesis yapılarının yapılmasında kamulaştırmaya harcama yapılmadığından
kolaylaştırmaktadır.
Arazi ve arsa düzenlemesi, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa
Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. İmar uygulamalarının
yapılabilmesi için düzenleme bölgelerinde bölgeleme yapılması gerekmektedir. Kentlerin
gelişme yönü, yapılaşma talepleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlı sahalar dikkate
alınarak düzenleme alanı, belediye sınırları içinde belediye encümenince, dışında ise İl Özel
İdaresi Encümenince onaylanarak kesinleşir.
Düzenleme Ortaklık Payı(DOP) oranı; “bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme
ortaklık payı miktarının, bu saha içindeki kadastro ve/veya imar parsellerinin toplam
yüzölçümü miktarına oranından ibarettir” (7). DOP oranı, parsel yüzölçümünün yüzde kırk
beş’e kadar olan kısmı bedelsiz olarak alınabilmektedir. DOP oranının %45’den fazla olması
halinde bölgede kamulaştırma yapılması gerekmektedir. Kamulaştırma bedelleri belediyeleri
zorlaması nedeniyle taşınmazmal sahibi isterse belediyeye ait arsa ile takas yapması
mümkündür. Belirlenen DOP oranı yüzde kırk beşin altında kalması durumunda, DOP
kapsamında alınacak miktarın yüzde kırk beşin altında olması mevzuattan kaynaklanmaktadır.
Düzenleme sahasında adaleti sağlamak adına yüzde kırk beşe tamamlanması şeklinde kesinti
yapılması kanuna uygun düşmemektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi
maddesinde yapılan değişiklikle kamu tesis alanları DOP kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla
düzenlemeye bölgesinde kamu ortaklık payı (KOP) hesap edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Yeni yapılacak uygulamalarda Arazi ve arsa düzenlemesi yönetmeliğinin 12. maddesine göre
KOP alınmayacaktır.
İmar uygulamasına alınan taşınmazlar, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine ve
plan notlarına göre imar parsellerine ayrılmaktadır. İmar planı ve kadastral paftanın
çakıştırılması sonrasında durum haritaları yapılarak düzenleme sınırları geçirilmektedir.
Parselasyon haritalarının yapılması aşamasında öncelikle DOP oranı hesaplanarak, hesaplanan
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DOP miktarı kadastral parselden düşülmekte ve geriye imara net tahsis alanı kalmaktadır.
Parselasyon yapılması aşamasında taşınmaz üzerindeki yapılaşma verilerine dikkat edilmesi
gerekmektedir. Yapı olması halinde müstakil bir imar parselinde bırakılır. Diğer taşınmaz
sahiplerinin mülkiyetine kamusal alan isabet etmemiş ise mümkün olduğunca kendi kullanım
alanından imar parseli tahsis edilir.
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi kapsamında parselasyon planlarının onaylanması
gerekmektedir. Dağıtım ve tahsis işlemi sonucunda işlemlerin uygunluğunu, belediye ve il
Özel İdaresi Encümeni onaylar. Parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri bir ay süre ile ilan
edilir. İlan süresince isteğe bağlı ve re’sen yapılan parselasyon planına itiraz edilebilmektedir.
İlan süresi sonucunda parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri kesinleşir. Kesinleşen işlem
dosyası önce Kadastro Müdürlüğünde teknik kontrolden geçirilir daha sonra tapu Müdürlüğüne
tescile gönderilmektedir.
2. Parselasyon Planı Oluşumunda İmar Planı Uygulama Yöntemleri
Günümüzde imara uygun yapılaşmaya elverişli imar parseli 1/1000 ölçekli uygulama imar
planının daha çok re’sen yapılan uygulamalarıyla elde edilmektedir. İmar uygulamaları 3194
sayılı Kanunun 15 ve 16. Maddesine göre isteğe bağlı olarak da yapılabilmektedir. Planlı
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5.maddesinin 12nci fıkrasında; “(12) Bir parselin bulunduğu
imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil
edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez.” hükmü bulunmakta olup,
parselin isabet ettiği imar adasına ait parselasyon planı tapuda tescil edilmeden kadastral
parseller üzerinden yapı ruhsatı verilmesi olanağı bulunmamaktadır. Kadastral parsellerin
bulunduğu alanda yapılaşmaya hazır imar parseli oluşturulması için 3194 sayılı Yasanın 18 inci
madde uygulaması yapılması zorunlu hale gelmiştir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin
5.maddesinin 13ncü fıkrası; “(13) Koruma amaçlı imar planlarında parselasyon planı
yapılması mümkün olmayan durumlar hariç olmak üzere, imar adasında parselasyon planı
yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz.” hükmünü içermektedir.
3194 sayılı Kanunda 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı R.G. ile değişiklik yapılmıştır. 3194
sayılı Yasanın 15. Maddesi “İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun
olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve
tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir.” şeklinde hüküm
getirilmesinin de, kadastral parsellerin içinde bulunduğu imar adasında parselasyon planı
yapılması gerekliliğinin bir göstergesi olduğu, kentsel ve kırsal alanda imar planına uygun
yapılaşma yapılabilmesi için planın uygulanmasına yönelik parselasyon planı yapılması
gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olarak planlar hazırlanmaktadır. İmar planlarının
hazırlanmasında kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmaktadır. Bu görüşlere bağlı olarak
planlar şekillenmekte, aynı zamanda yerel katılımcıların da görüşlerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Kuruluşlar arasında TEDAŞ; DDY, BOTAŞ, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Milli Emlak, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ vb. kamu kurumları yer almaktadır. Aynı zamanda taşınmaz
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sahipleri, inşaatçılar, mühendisler, plancılar, mimarlar, emlakçılar, araştırmacılar sayılabilir.
Planlama aşaması Mekansal Planların Yapım Yönetmeliğine bağlı kalınarak yapılmaktadır.
Yapılması gereken planlar; 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçekli mekânsal strateji planı,
1/25.000 veya 1/50.000 ölçekte bütünleşik kıyı planları, 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki
çevre düzeni planı, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planı, 1/5000 ile 1/25.000
arasındaki her ölçekte nazım imar planı, uygun ölçekli ulaşım ana planı, 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı, uzun devreli gelişme planı vb. plan ve projeler yapılması gerekmektedir.
Çevre Düzeni planı Büyükşehir Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisi tarafından
onaylanmaktadır. Devam eden silsile ile onaylar etkinlik sınırına göre onaylanmaktadır. 1/5000
ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması
Belediye Meclisi veya Büyükşehir olmayan yerlerde İl Genel Meclisi tarafından yapılmaktadır.
İmar planındaki yapı yapma koşullarına uymak koşuluyla imar düzenlenmekte ve yapı verilen
çekme mesafelerine uygun olarak yapılmaktadır(1).
3194 sayılı İmar Kanunun 18 nci maddesi kapsamında idareler re’sen uygulama yapmaktadır.
Plan koşullarına uygun yapılaşmaya elverişli derinlik, cephe ve geometriyi sağlayan arsaların
elde edilmesinde kimi zaman isteğe bağlı veya re’sen imar uygulaması yapmaktadır.
Günümüze kadar imar planı yapılması bir zorunluluk olmakla birlikte uygulamanın yapılması
zorunlu olarak algılanmıyordu. Kanunda yapılan değişiklikle planların onaylanmasından
itibaren 5 yıl içinde imar uygulamalarının yapılması zorunlu hale gelmiştir(2) İmar planı
uygulama yöntemleri; Kamulaştırma, iste bağlı yapılan ifraz-tevhid uygulamaları, sınır
düzeltmeleri, yola terk, arsa ve arazi düzenlemesi vb. olarak sıralanabilir. Uygulama sonucunda
oluşan imar parsellerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesine uygun oluşturulması
gerekmektedir(3).
3. Parselasyon Planının Oluşturulmasında Parsel Büyüklükleri
Arsa ve arazi düzenlemesi sonucunda elde edilen imar parsellerin Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 6. Maddesi “ MADDE 6 – (1) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar
planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin
asgari ölçüleri; arazi meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile
bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde
tutularak tespit olunur. Bu tespit sırasında ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen
şartlar ihlâl edilemez.
(2) Parsel genişlikleri;
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: 6.00 metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi 6.00 metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) metreden,
az olamaz.
2) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: (9.00) metreden,
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Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) metreden,
az olamaz.
3) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: (12.00) metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) metreden,
az olamaz.
b) Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:
1) Bitişik nizamda: (5.00) metreden,
2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) metreden,
3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (5.00) metreden,
az olamaz.
c) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.
ç) Akaryakıt istasyonlarında 40.00 metreden az olamaz.
d) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
e) Bu fıkradaki ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan
bahçe yerine, o yol için
tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
(3) Parsel derinlikleri:
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: (13.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) metreden,
az olamaz.
b) Ticaret bölgelerinde (Yalnız 1 katlı dükkân yapılması halinde):
1) Ön bahçesiz nizamda: (5.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) metreden,
az olamaz.
c) Küçük sanayi bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: (6.00) metreden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (6.00) metreden,
az olamaz.
ç) Sanayi bölgelerinde, 30.00 metreden az olamaz.
d) Akaryakıt İstasyonlarında 40.00 metreden az olamaz.
e) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında, 40.00 metreden az olamaz.
(4) Parsel alanları, konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m 2’den az olamaz.
(5) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı ruhsatı
düzenlenemez.” Hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
Yönetmelikte Parsel cephesi: “Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesini ifade eder.
Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar planında belirtilmemiş ise geniş yol
üzerindeki kenar, parsel ön cephesidir. Yolların eşit olması halinde ve köşe başı parsellerde dar
kenar, parsel ön cephesidir.”
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Parsel derinliği: “Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik
hatların uzunluklarının ortalamasıdır.” Şeklindedir.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki tanımlara uygun olarak imar parselleri teşekkül
etmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki yapılaşma hükümleri değiştikçe parsel
geometrisi değişmektedir. Blok, Ayrık ve Bitişik nizam yapılaşmaya uygun olan imar adasında
4 kat’a kadar yapılaşmaya uygun yerlerde bina cephesi 6.00 metreden ve 5 katlı imar adası ile
9 kata kadar yapılaşmaya müsait yerlerde 9 m.’den az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Parsel geometrileri önden ve yandan çekme mesafesine göre değişmektedir. Ayrık Nizam 3
katlı yapılaşmaya uygun bir alandaki minimum parsel boyutları dikkate alındığında önden
çekme 5m., yandan çekme 3m. ve bina cephesi 6m. dikkate alındığında minimum 14m. cepheli
parsel oluşturulması gerekmektedir. Optimum koşullarda oluşan parselasyon durumu şekil
1’deki gibidir.

Şekil-1. Ayrık Nizam 3 katlı yapılaşmada minimum parsel boyutu
Parselasyon şeklinin oluşmasında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği dışında imar adasının
boyutları ile kadastral mülkiyet yapısı etkili olmaktadır. Örnek olarak parsel cephesinin
minimum boyutların daha üzerinde olduğu tahsis alanına göre parselasyon yapılması halinde,
parselasyon durumu şekil-2’deki gibi olmaktadır.
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Şekil-2. Ayrık Nizam 3 katlı yapılaşma durumunda

Ayrık Nizam 4 katlı ön bahçeli yapılaşma durumunda
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Ayrık Nizam 4 katlı ön bahçesiz yapılaşma durumunda parselasyon
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre Bitişik Nizam 5 katlı yapılaşmaya
uygun olan uygulama imar planında önden çekmeli durumdaki parsel cephesi 9 alınması
durumunda minimum parsel cephesi 14m. olmaktadır. Bu parselasyon şeklinin piyasa
koşullarında çift daire çıkacak şekilde yapılması durumunda köşe başı parsel 5m. önden çekme
ve devamında 17.50m. bina cephesi koyulduğunda 22.50m. köşebaşı parsel yapılabilmektedir.
Diğer yandan ara parsellerde çekme olmadığında parsel cephesinin 17.50m. olduğu şekil-3’den
görülmektedir.

Şekil 3. Ayrık Nizam 5 kat yapılaşmaya uygun alanda minimum boyutlu parselasyon
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Bitişik Nizam 4 katlı yapılaşmaya uygun alanda önden çekmeli minimum parselasyon şekli

Şekil -4. Bitişik Nizam 5 katlı yapılaşmaya uygun alanda optimum parselasyon şekli
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Şekil -5. Bitişik Nizam 5 katlı yapılaşmaya uygun alanda minimum parselasyon şekli

Şekil -5. İkiz Nizam 4 katlı yapılaşmaya uygun alanda optimum parselasyon şekli
SONUÇ
Belediye Encümeni veya İl Genel Encümeni tarafından onaylanan 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 18. Maddesi uygulamalarının parselasyon planı Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğindeki sınırlamalara uygun olması gerekmektedir. Uygulama imar planında
minimum parsel büyüklüğü tanımlanmış ise bunun altına inilmemelidir. Plan ve yönetmelik
koşullarına uyulmadan yapılan imar uygulamaları yargı kararı ile iptal edilmektedir. Uygulama
imar planında Ayrık Nizam 3 katlı yapılaşmaya elverişli, önden çekmeli bir imar adasının köşe
başı parseli 14m., Bitişik nizamda 11m. cepheli iken, Ayrık Nizam 5 katlı yapılaşmaya uygun
bir yerdeki köşebaşı parsel 17.50m.ve Bitişik Nizam olan yerlerde 14m. cepheye sahip olması
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gerekmektedir. Parselasyon yapılırken ara parsellerin cepheleri, kat yüksekliğine bağlı değişen
çekme mesafelerine göre değişmektedir. Parselasyon şeklini belirlenmesi taşınmaz piyasasında
talep gören parsel tipine göre değişiklik göstermektedir. Uygulama imar planı verilerindeki
Ayrık, Bitişik, Blok Nizam, Ayrık İkiz ve Emsal yapılaşma koşulu olan alanlarda yönetmeliğin
minimum büyüklüklerine göre parselasyon şekli değişmektedir.
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KAZDAĞI ORMANLARINDA BASKIN BİRLİK ALANLARINA GÖRE EĞİM
KARŞILAŞTIRMASI
Dr. Berna HEPBİLGİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÖZET
Kazdağı sahip olduğu doğal zenginlikler sayesinde bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını
karşılaması bakımından önemlidir. Kazdağı’nın en önemli doğal zenginliklerinden biri
ormanlardır. Kazdağı ve yakın çevresini kapsayan alanın yaklaşık olarak %70’i doğal orman
alanıdır. Bünyesinde barındırdığı kendine has türleriyle Kazdağı’ndaki orman varlığı, çağlar
sürecinde oluşmuş ekolojik dengesi ile kendine has bir özellik gösterir. Kazdağı’nın kuzey ve
güney yamacında coğrafi özelliklerin de büyük oranda değiştiği görülmektedir. Kazdağı
ormanlarına yönelik coğrafi araştırmalar bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Kazdağı doğal
ormanlarında saf yayılışlı ağaç türleri ve birlikler topluluklar oluşturur. Bu çalışmada bu
toplulukların yerleştiği yüzeylerin eğimleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde gerçekleştirilen eğim
analizi sonuçları ve 1/25000 ölçekli Ulusal Toprak Veri Tabanı’na (UTVT) ait toprak derinliği
ve eğim skalasındaki eğim değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Kazdağı orman şefliklerine ait
sayısal orman amenajman planlarından CBS ortamında sorgulama yardımıyla saf yayılışlı ağaç
türlerinin oluşturduğu topluluk alanları ve baskın birlik alanları elde edilmiştir. Sayısal toprak
verileri, belirlenen saf yayılışlı topluluk ve birlik alanlarına göre kesilmiş, öznitelik
tablolarındaki toprak derinlik ve eğim derecelerine göre sınıflandırılmış, grafiklendirilmiş ve
diğer yandan 10x10 m enterpolasyon ve sayısal yükselti modeli ile elde edilmiş olan eğim
değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, CBS ortamında yapılan eğim analizi sonucu
bulunan değerler ile UTVT toprak derinliği ve eğim değerleri arasında önemli farklılıklar elde
edilmiştir. CBS ortamındaki eğim analizi sonucunda tüm birlik alanları için genel ve ağırlıklı
olarak %20-30 ve ikinci olarak %12-20 arasında eğim dereceleri elde edilirken, UTVT’ye göre
tüm birlik alanları için genel olarak ve büyük oranda %30 üzeri eğim değerleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Kazdağı, Orman, Ağaç birlikleri, Eğim, CBS
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GİRİŞ
Kazdağı, Güney Marmara bölümünde bölgenin ekonomik ve rekreasyonal ihtiyaçlarını
karşılayan coğrafi bir öneme sahiptir. 1823 km2 alan sahip çalışma alanı içerisinde (Şekil 1)
doğal orman alanı toplam alanın %70’ine yakın bir oranı teşkil eder (Hepbilgin, 2019a).
Kazdağı ormanlarını oluşturan birlik/meşçere alanlarına yönelik yazarın önceki çalışmasında
(Hepbilgin, 2019b) Ulusal Toprak Veri Tabanı (UTVT) – Eğim – Derinlik Kombinasyonu
(EDK) skalasına göre elde edilen eğim değerleri bu çalışmada bir CBS analizi ile elde edilen
eğim değerleriyle karşılaştırılmaktadır.
Kazdağı’na yönelik çeşitli eko-coğrafik ve fito-sosyolojik çalışmalara ulaşılmıştır
(Pamukçuoğlu, 1976; Güngördü, 1996; Özel, 1998; Özel ve Gemici, 2001; Cürebal, vd., 2012;
Şekil 1. Kazdağı ve Yakın Çevresi

Koç ve Aslan, 2013). Bu çalışmada günüzümde halen 1/25000 ölçekli sayısal toprak
haritaları Türkiye’de yapılmış en kapsamlı toprak etüt haritaları olarak ilgili kurumumuzdan
sunulmakta ve araştırmalara temel altlık olarak kullanılmaya devam etmektedir. Diğer taraftan,
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde oluşturan sayısal arazi modelleri üzerinden elde edilen eğim
haritaları da bu çalışmada kullanıldığı gibi 10x10m gibi küçük hücresel boyutlarda arazinin
ayrıntılı eğim değerlerini sunmaktadır. Bu iki yöntem ile birlik alanlarına göre eğim
değerlerinin karşılaştırıldığı bu çalışmada CBS analizi ile elde edilen eğim değerleri UTVTEDK skalası eğim değerlerine göre % 10-20 derece daha düşük sonuçlar vermektedir.
YÖNTEM
Çalışmada daha önceki çalışmalarda üretilen sayısal arazi modeli, Kazdağı orman
şefliklerine ait 1/25000 ölçekli sayısal orman amenajman planları ve 1/25000 ölçekli sayısal
toprak haritaları kullanılmıştır. Önceki çalışmalarda orman amenajman planlarından
Kazdağındaki baskın birlikler sorgulanarak aşağıdaki gibi elde edilmiştir (Tablo 1). Önceki
çalışmalarda belirlenen ağaç birlik alanlarına göre Kazdağı sayısal toprak haritaları
çakıştırılarak öznitelik tablolarından birlik alanlarının toprak grupları, toprak derinliği, eğim
dereceleri bilgileri grafiklendirilerek Ulusal Toprak Veri Tabanı (UTVT) - Eğim ve Derinlik
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Kombinasyonu (EDK) skalasına göre değerlendirilmiştir (Hepbilgin, 2019d). Yine Kazdağı
orman birlik alanlarına yönelik eğim ve bakı analizine ilişkin çalışmada (Hepbilgin, 2019c)
sayısal arazi modeli üzerinden elde edilen eğim haritası birlik alanları ile çakıştırılarak eğim
değerleri grafiklendirilmiştir. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen bu iki yöntem ile elde edilen
Kazdağı eğim grafikleri bir araya getirilerek değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Baskın Cins/Türlere Göre Elde Edilen Birlikler ve Saf Yayılışlı Ağaç Popülasyonları
ile Kısaltmalar (Hepbilgin, 2019b)
Dominant genus/species in associations

Abbr. Latin

Dominant genus/species in associations

Abbr. Latin

Pinus nigra - Castanea
Pinus nigra - Other leafed trees
Pinus nigra - Fagus
Pinus nigra - Quercus

PniCas
PniOtLe
PniFag
PniQu

Fagus - Castanea
Fagus - Pinus nigra
Fagus - Abies
Fagus - Quercus

FagCa
FagPni
FagAbi
FagQu

Pinus nigra - Pinus brutia
Pinus nigra - Abies
Pinus nigra - Maquis

PniPbru
PniAbi
PniMa

Castanea - Fagus
Castanea - Pinus nigra
Castanea - Quercus

CasFag
CasPni
CasQu

Quercus - Other leafed trees

QuOtLe

Other leafed trees - Pinus nigra

OtLePni

Quercus - Abies
Quercus - Fagus
Quercus - Castanea
Quercus - Pinus nigra
Quercus - Pinus brutia

QuAbi
QuFag
QuCas
QuPni
QuPbru

Maquis
Other leafed trees
Abies
Castanea
Fagus

Ma
OtLe
Abi
Cas
Fag

Abies - Fagus
Abies - Pinus nigra

AbiFag
AbiPni

Quercus
Pinus nigra

Qu
Pni

Pinus bruita - Pinus nigra
Pinus brutia - Quercus

PbruPni
PbruQu

Pinus brutia
Pinus pinea

Pbru
Ppin

Pinus brutia - Other leafed trees

PbruOtLe

-

-

BULGULAR
Kazdağı ormanlarını oluşturan saf yayılışlı ağaç toplulukları ile birliklerin aşağıda elde
edilen grafikleri genel olarak incelendiğinde UTVT-EDK skalasına göre tüm alanlarda ağırlıklı
olarak % 30 üzeri; CBS analizine göre ise tüm alanlarda ağırlıklı olarak % 12-20 ile % 20-30
aralığında eğim değerleri elde edilmiştir (Şekil 2, 3, 4, 5, 6, 7). Karaçam (Pinus nigra)
Kazdağı’nda hem saf topluluklar halinde yayılır hem de meşe, kızılçam, kestane, kayın, göknar,
maki ve diğer yapraklılar grubu ile birlik oluşturur. Karaçam – göknar ve karaçam – maki birliği
haricinde tüm karaçam birliklerinde eğim UTVT-EDK skalasına göre büyük oranda % 30 üzeri
(Şekil 2) eğime sahip iken CBS analizine göre ise tümü genel olarak % 12-20 ve % 20-30 arası
eğime sahip arazilerde yayılmaktadır (Şekil 2a-2l). CBS analizine göre Karaçam-göknar
birliğinin % 34 ve % 28’i sırasıyla %12-20 ve % 20-30 arasında eğimli arazilere sahipken
UTVT skalasına göre birliğin % 37’si % 12-20; % 30’u % 20-30 eğimli ve % 27’si % 30 üzeri
eğimli arazilerdedir (Şekil 2m, 2n). Karaçam-maki ormanlarının % 55’i UTVT skalasına göre
% 6-12 eğimli arazilerde, % 43’ü % 30 ve üzeri eğimli arazilerde yayılmaktadır (Şekil 2ö).
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Pinus nigra-maki ormanlarının CBS analizine göre ise % 42’si % 20-30 arası eğimli araziler
üzerinde bulunmaktadır (Şekil 2o). Diğer yapraklılar- karaçam birlik alanı UTVT-EDK
skalasına göre hemen benzer oranlarda % 20-30 ve % 30 üzeri eğimli araziler üzerinde
bulunurken, CBS analizine göre birlik alanının % 35’inin %12-20 arasında eğime sahip olduğu
görülmektedir (Şekil 2p, 2r).
Şekil 2. Pinus nigra Birlik Alanlarındaki Eğim Grafikleri (CBS Eğim soldaki; UTVT-EDK Eğim sağdaki grf.)
Alan %
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b. Pinus nigra
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o. Pinus nigra-maki
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Kızılçam (Pinus brutia) Kazdağı’nda saf topluluklar halinde yayıldığı gibi, karaçam,
meşe ve diğer yapraklılar grubu ile birlik oluşturmaktadır (Şekil 3). Grafiklere genel olarak
bakıldığında UTVT-EDK skalasına göre elde edilen eğim sonuçları CBS analizi ile elde
edilenden daima daha yüksek çıkmaktadır (Şekil 3). EDK skalasına göre kızılçamlar ağırlıklı
olarak % 30 üzeri eğime sahip alanlarda; CBS analizine göre ise, daha çok %12-20 ve % 20-30
arası eğime sahip alanlarda yayılır (Şekil 3a-3h).
Şekil 3. Pinus brutia Birlik Alanlarındaki Eğim Grafikleri (CBS Eğim soldaki; UTVT-EDK Eğim sağdaki grf.)
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b. Pinus brutia
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c. Pinus brutia-Pinus nigra
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Meşe (Quercus) Kazdağı’nda karaçam, kızılçam ve kestane ile birlik oluşturmaktadır.
Genel olarak meşe birliklerine ait eğim karşılaştırmasında da benzer sonuca ulaşılmıştır. Meşe
birlikleri için EDK skalasına göre % 30 üzeri eğim değerleri ağırlıkta iken CBS analizine göre
eğim %20-30 aralığına kaymıştır (Şekil 4). Meşe-kızılçam birliğinde %30 üzeri eğime sahip
arazilerin oranı da yüksektir (Şekil 4e).

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

298

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Şekil 4. Quercus Alanlarındaki Eğim Grafikleri (CBS Eğim soldaki; UTVT-EDK Eğim sağdaki grf.)
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e. Quercus-Pinus brutia
70

1,60

60

1,40

50

1,20

37

30

37

20
10

3,00

80

2,50
60

60
40

0

1

6

26

0,60

1,00
14

20

0,20

0

0,00
% 6-12

% 0-2 % 2-6 %6-12 %12-20 %20-30 %30+

% 20-30

% 30+

Eğim Grupları

Eğim Grupları
%
km2

%

g. Quercus-Castanea
70
60
50
40
30
20
10
0

0,50

0

0,00

Alan %

0,60

km2

h. Quercus-Castanea

%

km2

0,40
0,30
26
2

3

18

7

1,40
1,20

80

1,00
60

0,80

0,10

40

0,60

0,00

20

0,20

0,40
1
0

km2

0,20
0,00

% 30+

Eğim Grupları
%

km2

99
100

0,50
44

2,00
1,50

0,80
0,40

19

km2

100

1,00

40

f. Quercus-Pinus brutia

%

km2

Area %

2019

%

km2

% 6-12
Eğim Grupları

Göknar (Abies) Kazdağı’nda kayın ve karaçam ile birlikler oluşturmaktadır (Şekil 5).
Göknar saf topluluklar olarak yayılış alanlarının %35 ve %36’sında sırasıyla %12-20, %20-30
eğime sahiptir (Şekil 5a). UTVT-EDK skalasına göre ise, saf yayılışlı göknar alanlarının % 39,
% 28 ve % 33’ünün, sırasıyla % 6-12, % 12-20 ve % 30 üzeri eğime sahip olduğu görülmektedir
(Şekil 5b). Göknar-kayın birliğinin % 66’sı UTVT-EDK skalasına göre %12-20 arasında eğim
değerlerine sahip iken (Şekil 5d), CBS analizine göre % 58 oranında %12-20 arası eğime
sahiptir (Şekil 5c). Göknar-karaçam birliğinin %76’sı CBS analizine göre %12-30 arası eğime
sahipken, EDK skalasına göre %51’i % 30 üzeri eğime sahiptir (Şekil 5e, 5f).
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Şekil 5. Abies Alanlarındaki Eğim Grafikleri (CBS Eğim soldaki; UTVT-EDK Eğim sağdaki grf.)
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Kayın (Fagus) Kazdağı’nda kestane, karaçam, göknar ve meşe ile birlikler
oluşturmaktadır (Şekil 6). EDK skalasına göre saf kayın toplulukları ve kayın-göknar birlik
alanları daha düşük eğim derecelerine (%12-20) sahiptir (Şekil 6b, 6h). Kayın-göknar birlik
alanı CBS analizine göre birbirine yakın oranlarda eğim derecelerine sahipken (Şekil 6g), diğer
kayın birliklerinde bu çalışmanın genel sonucu olan EDK skalasına göre daha yüksek eğim
değerleri bulunmuşken, CBS sonuçlarında % 10 civarında daha düşük eğim değerlerine
ulaşılmıştır (Şekil 6).
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Şekil 6. Fagus Alanlarındaki Eğim Grafikleri (CBS Eğim soldaki; UTVT-EDK Eğim sağdaki grafikler)
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g. Fagus-Abies
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Kestane Kazdağı’nda karaçam, kayın ve meşe ile birlik oluşturmaktadır (Şekil 7).
Kestane ormanlarının % 100’ü UTVT-EDK skalasına göre 50-20 cm sığ topraklar üzerinde %
30 üzeri eğime sahip alanlarda bulunurken, CBS analizine göre % 62 oranında eğim %20-30
arası değere kaymıştır (Şekil 7a, 7b). Kestane’nin karaçam, kayın ve meşe ile birlik yaptığı
alanların eğim değerlerinde de kabaca diğer birliklere benzer farklılıklar elde edilmiştir (Şekil
7a – 7h).
Şekil 7. Castanea Alanlarındaki Eğim Grafikleri (CBS Eğim sağdaki; UTVT-EDK Eğim soldaki grafikler)
a. Castanea
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c. Castanea-Pinus nigra
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Kazdağı’nda fıstık çamı (Pinus pinea), maki ve diğer yapraklılar grubu saf topluluklar
halinde yayılır (Şekil 8). Maki alanlarının yukarıdaki birlik eğim karşılaştırma sonuçlarına
benzer bir sonuç verdiği görülmektedir (Şekil 8k, 8l). Fıstık çamı alanlarında eğim derecesi
EDK skalasına göre % 6-12, CBS analizine göre % 2-6 arasında eğime kadar düşmüştür (Şekil
8i, 8j).
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Şekil 8. Pinus pinea, Maki ve Diğer yapraklılar Alanlarındaki Eğim Grafikleri (CBS Eğim soldaki; UTVT-EDK
Eğim sağdaki grf.)
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SONUÇ
Kazdağı doğal orman alanlarını oluşturan baskın birliklerin UTVT-EDK skalasına ve
CBS analizine göre eğim sonuçlarının karşılaştırıldığı bu çalışmada genel olarak iki yöntem
sonucunda önemli farklılıklar elde edilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kazdağı arazi modeli
üzerinden elde edilen eğim değerleri kabaca % 12-20 ve % 20-30 iken, UTVT-EDK skalasına
göre % 30 ve üzeri eğim değerleri elde edilmiştir. Çalışma sonucuna göre, günümüzde halen en
kapsamlı toprak etüt verileri olarak ilgili kurumumuzdan sunulan 1/25000 ölçekli sayısal toprak
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haritalarına ait öznitelik tablolarında bulunan eğim değerlerinin bir CBS eğim analizi ile de
destekli olarak kullanılması daha uygun görünmektedir.
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KAZDAĞI ORMANLARINDA BİRLİKLERE GÖRE TOPRAK GRUBU, DERİNLİĞİ
ve EĞİM DEĞERLENDİRMESİ
Dr. Berna HEPBİLGİN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÖZET
Kazdağı, bulunduğu bölgede tüm yaşamı şekillendiren önemli bir coğrafi unsurdur.
Kazdağı’nın sahip olduğu en önemli doğal kaynaklardan biri olan ormanların coğrafi olarak
ayrıntılı şekilde incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Kazdağı orman
formasyonundaki baskın ağaç türlerinin oluşturduğu birlik alanlarındaki toprak grupları,
toprakların derinliği ve eğim durumları incelenmektedir. Orman amenajman planları üzerinden
elde edilen Kazdağı ağaç varlığı, Castanea, Pinus pinea, Pinus nigra, Fagus, Pinus brutia,
Abies ve Quercus saf yayılışlı olarak ve Pinetum nigrae, Pinetum brutiae, Quercetum, Abietum,
Castanetum birlik grupları şeklinde kategorize edildi. Bu gruplar içerisinde ikincil baskınlıktaki
türler ile birlikte birlik isimleri oluşturularak alan analizi yapıldı. Birlik alanları içerisinde kalan
toprak grupları Coğrafi Bilgi Sistemleri programında Ulusal Toprak Veri Tabanı, büyük toprak
grubu ve toprak özellikleri kombinasyonu skalasına göre gruplandırıldı. Her bir birlik
alanındaki toprak grupları içerisindeki eğim ve toprak derinliği özellikleri yüzde olarak elde
edildi ve grafikler haline getirilerek değerlendirildi. Elde edilen sonuçlara göre, FagusCastanea, Pinus nigra-Other leafed trees, Pinus brutia-Quercus, Quercus-Other leafed trees,
Quercus-Castanea, Castanea-Fagus, Castanea-Pinus nigra, Castanea-Quercus ve Abies-Fagus
birlikleri ile saf yayılışlı Castanea alanlarının tamamı kireçsiz kahverengi orman toprakları
üzerinde ve büyük çoğunluğu %30 üzeri eğime sahip alanlarda, 50-20 cm derinlikteki sığ
topraklar üzerinde yayılmaktadır. Diğer taraftan saf yayılışlı Abies alanı, saf yayılışlı Quercus
alanı ve Pinus nigra-Maquis birlik alanı yaklaşık olarak yarı yarıya kahverengi orman toprakları
ve kireçsiz kahverengi orman toprakları üzerinde yayılmaktadır. Quercus-Abies birliği ise %74
oranında kahverengi orman toprakları ve %26 oranında kireçsiz kahverengi orman toprakları
üzerinde yayılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kazdağı, Orman, Toprak, Eğim
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GİRİŞ
Kazdağı ormanları bölgede önemli bir doğal unsurdur. Güney Marmara bölümünde Kazdağı
ormanlarını içinde barındıran 1823 km2’lik çalışma alanında (Şekil 1) doğal orman alanı toplam
alanın %66’sını kapsar (Hepbilgin, 2019). Kazdağı ormanlarını oluşturan baskın birlik
alanlarındaki toprak grubu dağılışları ve bu toprak gruplarının birlik alanına düşen
yüzdeliklerinin; toprak derinliklerinin ve yine bu alanlardaki ağırlıklı eğim derecelerinin elde
edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar aynı saha için daha
sonraki eko-coğrafik çalışmalar için de aynı zamanda bir temel teşkil edecektir. Kazdağı

Şekil 4. Kazdağı ve Yakın Çevresi

ormanlarına yönelik çeşitli eko-coğrafik ve fito-sosyolojik çalışmalar bulunmaktadır
(Pamukçuoğlu, 1976; Güngördü, 1996; Özel, 1998; Özel ve Gemici, 2001; Cürebal, vd., 2012;
Koç ve Aslan, 2013) Bu çalışmaya ayrıca Kazdağı ormanlarını oluşturan baskın birliklerin ve
dolayısı ile ağaç türlerinin temel eko-coğrafik isteklerini anlamaya yönelik olarak yazarın
önceki çalışmaları da temel ve bağ oluşturmaktadır (Hepbilgin, 2019a, b, c, d).
YÖNTEM
Çalışma, altlık olarak 1/25000 ölçekli sayısal eş yükselti haritalarına, 1/25000 ölçekli
Kazdağı orman şefliklerine ait sayısal orman amenajman planlarına ve 1/25000 ölçekli sayısal
toprak haritalarına dayanmaktadır. Analizler Mapinfo Pro 2017 Coğrafi Bilgi Sistemleri
programında yapıldı ve elde edilen tablolar grafiklendirilerek değerlendirildi.
1/25000 ölçekli sayısal orman amenajman planlarından Kazdağı doğal orman varlığındaki
baskın birlik alanları Coğrafi Bilgi Sistemleri programında sorgulamalar yardımıyla çıkartıldı.
Elde edilen birlik alanları sayısal toprak haritaları ile çakıştırılarak ilgili alanlardaki toprak
grupları elde edildi. Eğim ve derinlik bilgileri, sayısal toprak verilerinin öznitelik tablolarından
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elde edilerek Ulusal Toprak Veri Tabanı Büyük Toprak Grubu ve Eğim-Derinlik
Kombinasyonu (EDK) skalasına göre değerlendirildi. Birliklere verilen isimler meşcere
kodunun ilk iki baskın türü temel alınarak verildi (Tablo 1).
Tablo 2. Baskın Cins/Türlere Göre Elde Edilen Birlikler ve Saf Yayılışlı Ağaç Popülasyonları ile Kısaltmalar
(Hepbilgin, 2019)
Dominant genus/species in associations

Abbr. Latin

Dominant genus/species in associations

Abbr. Latin

Pinus nigra - Castanea
Pinus nigra - Other leafed trees
Pinus nigra - Fagus
Pinus nigra - Quercus

PniCas
PniOtLe
PniFag
PniQu

Fagus - Castanea
Fagus - Pinus nigra
Fagus - Abies
Fagus - Quercus

FagCa
FagPni
FagAbi
FagQu

Pinus nigra - Pinus brutia
Pinus nigra - Abies
Pinus nigra - Maquis

PniPbru
PniAbi
PniMa

Castanea - Fagus
Castanea - Pinus nigra
Castanea - Quercus

CasFag
CasPni
CasQu

Quercus - Other leafed trees

QuOtLe

Other leafed trees - Pinus nigra

OtLePni

Quercus - Abies
Quercus - Fagus
Quercus - Castanea
Quercus - Pinus nigra
Quercus - Pinus brutia

QuAbi
QuFag
QuCas
QuPni
QuPbru

Maquis
Other leafed trees
Abies
Castanea
Fagus

Ma
OtLe
Abi
Cas
Fag

Abies - Fagus
Abies - Pinus nigra

AbiFag
AbiPni

Quercus
Pinus nigra

Qu
Pni

Pinus bruita - Pinus nigra
Pinus brutia - Quercus

PbruPni
PbruQu

Pinus brutia
Pinus pinea

Pbru
Ppin

Pinus brutia - Other leafed trees

PbruOtLe

-

-

Kazdağı’nda en fazla birlikler oluşturan ağaç türü Pinus nigra (karaçam)’dır. Pinus
nigra, Kazdağı’nda Castanea (Kestane), Fagus (Kayın), Quercus (Meşe), Pinus brutia
(Kızılçam), Abies (Göknar), Maki elemanları ve diğer yapraklılar kategorisine giren türler ile
birlikler oluşturmaktadır (Tablo 1). Quercus, Kazdağı’nda en fazla birlik oluşturan ikinci ağaç
cinsidir. Quercus, Kazdağı’nda Abies, Fagus, Castanea, Pinus nigra, Pinus brutia ve diğer
yapraklılar ile birlikler oluşturur. Fagus, Castanea, Pinus brutia ve Abies sırasıyla Kazdağı’nda
en fazla birlikler oluşturan diğer cinslerdir. Kazdağı’nda Abies, Castanea, Fagus, Quercus,
Pinus nigra, Pinus brutia ve Pinus pinea saf topluluklar halinde de yayılır. Bu çalışmada
bulguların anlatım akışı Kazdağı’nda en fazla birlikler oluşturan tür/cins sıralamasına göre
kurgulanmıştır.

BULGULAR
Kazdağı doğal orman alanı içerisinde Pinus nigra (Çk); Castanea (Ks), Fagus (Kn),
Quercus (M), Pinus brutia (Çz), Abies (G) ve Maki (Ma) elemanları ve diğer yapraklılar grubu
ile birlik oluşturur (Şekil 2a-g). Pinus brutia; Quercus, Pinus nigra ve Diğer yapraklılar grubu
ile birlikler oluşturur (Şekil 2b). Quercus, P.nigra, P.brutia, Castanea, Fagus, Abies ve Diğer
yapraklılar ile birlikler oluşturur; Quercus-Pinus nigra birliği en geniş alana sahiptir (Şekil 2c).
Fagus; Castanea, Pinus nigra, Abies ve Quercus ile birlikler oluşturur ve en geniş Alana FagusPinus nigra birliği sahiptir (Şekil 2d). Castanea; Fagus, Pinus nigra ve Quercus ile birlikler
oluşturur (Şekil 2e); Abies; Fagus ve Pinus nigra ile birlik oluşturur (Şekil 2f). Grafikler genel
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olarak incelendiğinde Kazdağı ormanlarını oluşturan birliklerin büyük oranda kireçsiz
kahverengi orman toprakları üzerinde yayıldığı görülmektedir. Birkaç istisna ile Pinus nigramaki (CkMa) birliği yaklaşık oranlarda kireçsiz kahverengi ve kahverengi orman toprakları
üzerinde yayılır (Şekil 2a). Quercus-Abies (MG) birliği, sırasıyla %75 ve %26 oranlarında yine
aynı sırayla kahverengi orman ve kireçsiz kahverengi orman toprakları üzerinde yayılmaktadır
(Şekil 2c).
Şekil 2. Birliklere Göre Toprak Grupları Dağılışı
a. Karaçam (Çk) (Pinus nigra)
%
100

km2
97

91

94

90

88

94

80
54
46

60
40
20

9

12

6

3

10

6

0

%

200 100
80
150
60
100
40
50

20

0

0

km2

%

b. Kızılçam (Çz) (Pinus brutia)
89

88

30
20

75

80

84
73

0
CzM
CzDy
Kızılçam Birlikleri
Ksiz Kah.
Kahve Or.
Alan

80
74

60
40
20

26

28
16

26

1

0

0
MDy

MG

Ksiz Kah.

MKn MKs MCk
Meşe Birlikleri
Kahve Or.
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d. Kayın (Kn) (Fagus)

99

100

20

12

c. Meşe (M) (Quercus)
100

40

80

CzCk

CkKs CkDy CkKn CkM CkCz CkG CkMa
Karaçam Birlikleri
Ksiz Kah.
Kahve.Or.
Alan

%

km2

100
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0
0
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ISBN: 978-605-80597-5-7

15

79

10

21

10

6

KnCk

KnG

0

5
0

KnKs

MCz

Alan

94

90

Ksiz Kah.

Kayın Birlikleri
Kahve Or.

KnM
Alan

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

310

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

f. Göknar (G) (Abies)

e. Kestane (Ks) (Castanea)
%
%

100

100

km2

km2

99

100

99
100

8

80

4,00

84

80

6

3,00

60

60

4

40

2

20
0

16

20

0
KsCk
KsM
Kestane Birlikleri
Ksiz Kah.
Kahve Or.

2,00

40

1,00

1

0

0,00

KsKn

GKn

GCk
Göknar Baskın Birlikler
Ksiz Kah.
Kahve Or.

Alan

Alan

g. Diğer Yapraklılar -Karaçam (Pinus
nigra)
%

km2

100

100

2,00

80

1,50

60

1,00

40

0,50

20
0

0,00
DyCk
Ksiz Kah.

Kazdağı’nda saf yayılışlı ormanlar da büyük oranda kireçsiz kahverengi orman
toprakları üzerinde yayılmaktadır (Şekil 3). Genel görünüşten farklı olarak, Göknar (Abies, G)
ormanlarının %61’inin kireçsiz kahverengi orman toprakları; %39’unun kahverengi orman
toprakları üzerinde bulunduğu görülmektedir (Şekil 3). Yine farklı olarak, meşe (Quercus, M)
ormanlarının %59’u kireçsiz kahverengi orman toprakları, %35’i kahverengi orman toprakları
üzerinde bulunmaktadır. Diğer yapraklılar alanının %71’inin kırmızı kahverengi Akdeniz
toprakları; %25’inin kireçsiz kahverengi orman toprakları üzerinde yayıldığı görülmektedir
(Şekil 3).
Şekil 3. Saf Yayılışlı Ormanlarda Toprak Grupları Dağılış Diyagramı
%
100
90

84

79

80

100

96

94

km2
450
400

81

71

70

350
61

59

300

60

250

50

39

35

40
30
5
0,00

150

25

19

16

20
10

200

2

0

Cz

M

3

0,00

Dy

Kn

19

100

0,00

4
0,00

0,00

0,00

Ma

Cf

G

Ks

0

50
0

Ck

Saf Yayılışlı Ormanlar

Ksiz Kah.
Kırm.Kah.

Kahve Or.
Kolüv. T.

Alüv. T.
Alan

Kazdağı’nda saf yayılışlı orman alanlarının ve birlik alanlarının toprak derinliği ve eğim
dağılışına genel olarak bakıldığında, bazı tür ve birlik alanları dışında hemen tümünün sığ (50
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- 20 cm) ve çok sığ (20 - 0 cm) toprak derinliğine ve %30 üzeri eğime sahip oldukları
görülmektedir (Şekil 4). yarıya yakın Pinus nigra alanı (%47) sığ (50-20 cm) derinlikte
topraklarda ve %30 üzeri eğime sahip arazilerde yayılmaktadır (Şekil 4a). Kazdağı’nda (Pinus
brutia) saf yayılışlı kızılçam topluluklarının %48’i, sığ (50-20 cm) ve çok sığ (20-0 cm)
derinliğe sahip topraklar ile % 30 üzeri eğime sahip arazilerde yayılır (Şekil 4b). Meşe’ler yine
ağırlıklı olarak sığ ve çok sığ topraklarda ve %30 üzeri eğime sahip alanlarda yayılış
göstermektedir (Şekil 4c). Diğer yapraklılar ormanlarına ilişkin orman amenajman planları
öznitelik tablolarında tür içerikleri hakkında bilgi verilmemiştir. Bu grubun % 39’u çok sığ (200 cm) derinlikte topraklarda; % 35’i ise çok sığ (20-0 cm) topraklarda yayılmaktadır (Şekil 4d).
Kazdağı’nın güney yamacı doğu kesiminde küçük bir alanda topluluklar oluşturan Fıstık
çamının (Pinus pinea) % 60’ı çok sığ ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde bulunmaktadır (Şekil
4e). Maki grubunun % 77’si sığ topraklarda % 30 üzeri eğime sahip arazilerde yayılır (Şekil
4f). Kayın (Fagus) topluluklarının % 40’ının sığ (50-20 cm) ve % 12-20 eğime sahip arazilerde;
+ 42’sinin sığ ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde bulunduğu görülmektedir (Şekil 4g).
Göknar (Abies) topluluklarının yayılışında toprak derinliği ve eğim konusunda bir seçicilik
görülmemektedir. Hemen benzer oranlarda sığ topraklarda, % 6 ile 30 üzeri eğime sahip
arazilerde yayılmaktadır (Şekil 4h). Saf yayılışlı Kestane (Castanea) topluluk alanlarının %
62’si sığ topraklarda ve % 20-30 arasında eğime sahip arazilerde; % 30’u çok sığ, % 30 üzeri
eğime sahip arazilerde bulunmaktadır (Şekil 4i).
Şekil 4. Saf Yayılışlı Orman Alanlarında Toprak Derinliği ve Eğim (%) Dağılış Diyagramları
a. Pinus nigra

16
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e. Pinus pinea
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Kazdağı’nda birlik oluşturan en büyük alana sahip ağaç tür karaçam’dır (Pinus nigra).
Karaçam Kazdağı’nda kestane, kayın, meşe, kızılçam, göknar, maki ve diğer yapraklılar
grubundaki türlerle birlikler oluşturur. Aşağıda karaçam’ın baskın olduğu birliklerdeki toprak
derinlik ve eğim derecelerinin dağılış grafikleri görülmektedir (Şekil 5). Karaçam-meşe,
karaçam-kızılçam, karaçam-diğer yapraklılar, karaçam-kestane ve karaçam-kayın birlikleri
ağırlıklı olarak aynı sıra düzeninde % 72, % 46, % 55, % 83 ve % 71 oranında sığ (50-20 cm)
derinlikte topraklar üzerinde ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde bulunmaktadır (Şekil 5a, 5b,
5c, 5d, 5e). Karaçam-göknar baskın toplulukların belirli bir toprak derinliği ve eğim seçiciliği
olmadığı görülmekle birlikte toplam alanının % 37’sinin sığ ve % 12-20 arasında eğime sahip
arazilerde diğer kısmının ise çeşitli derinliklerde toprak ve eğime sahip arazilerde de yayıldığı
görülmektedir (Şekil 5f). Karaçam-maki birliğinin % 53’ü sığ topraklarda ve % 6-12 arasında
eğimli arazilerde; % 41’i ise yine sığ topraklarda ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde yayıldığı
görülür (Şekil 5g). Karaçam-diğer yapraklılar grubu ise sığ topraklar üzerinde % 20-30 arası
eğime sahip arazilerde yayılır (Şekil 5h).
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Şekil 5. Pinus nigra Birlik Alanlarında Toprak Derinliği ve Eğim Dağılış Diyagramları
a. Pinus nigra-Quercus
b. Pinus nigra-Pinus brutia
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Kazdağı’nda kızılçamlar karaçam, meşe ve diğer yapraklılar grubu ile birlik
oluşturmaktadır (Şekil 6). Kızılçam birliklerinin grafikleri genel olarak incelendiğinde
kızılçam-karaçam birlik alanının toprak derinliği ve eğim yönüyle daha belirli tercihi yansıttığı
görülmektedir (Şekil 6a). % 43 oranında sığ topraklar üzerinde ve % 30 üzeri eğime sahip
arazilerde yayılan kızılçam-karaçam birliğinin yayıldığı bu alanların, yükseltinin artması ile
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birlikte ekolojik koşulların kızılçam ve karaçam’ın klimaks düzeylerinden uzaklaşarak saf
topluluk oluşturmasını mümkün kılmayan fakat birlikte birlik oluşturabilecek bir ekolojik
ortam elde ettikleri alanlar olarak değerlendirilebilir. Kızılçam-meşe birliği yaklaşık %70
oranında çok sığ, sığ topraklarda ve % 30 üzerinde eğime sahip alanlarda yayılmaktadır (Şekil
6b). Kızılçam-diğer yapraklıların üzerinde bulunduğu arazilerde toprak derinliği ve eğim
yönüyle belirli bir tercih görülmemektedir (Şekil 6c).
%
50

Şekil 6. Pinus brutia Birlik Alanlarında Toprak Derinliği ve Eğim Dağılış Diyagramları
a. Pinus brutia-Pinus nigra
b. Pinus brutia-Quercus
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Meşe (Quercus), Kazdağı’nda ikinci en büyük alana sahip birlik oluşturan türlere
sahiptir. Meşe; karaçam, kestane, kızılçam, göknar, kayın ve diğer yapraklılar grubu ile birlik
oluşturmaktadır. Meşe-karaçam, meşe-kestane ve meşe-göknar baskın birlikler sırasıyla % 47,
% 99 ve % 78 oranlarında sığ topraklarda ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde yayılmaktadır
(Şekil 7a, 7b, 7c). Meşe-kızılçam birliği % 60 oranında çok sığ topraklarda ve % 30 üzerinde
eğime sahip alanlarda bulunurken diğer kısmının çeşitli toprak derinliği ve eğime sahip
arazilerde yayıldığı görülmektedir (Şekil 7d). 0.4 km2 alana sahip Quercus-Fagus ve 0.52 km2
alana sahip Quercus-Diğer yapraklılar birlik alanlarının tamamı 50-20 cm sığ topraklar üzerinde
ve % 30 üzerinde eğime sahip arazilerde yayılmaktadır. Çok küçük alana sahip bu birlikler için
grafik oluşturulmadı.
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Şekil 7. Quercus Birlik Alanlarında Toprak Derinliği ve Eğim Dağılış Diyagramları
a. Quercus-Pinus nigra
b. Quercus-Castanea
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Kayın (Fagus) Kazdağı’nda kestane, karaçam, göknar ve meşe ile birlik oluşturur (Şekil
8). Kayın-kestane baskın birlik alanının tamamı sığ topraklar üzerinde % 20-30 ve % 30 üzeri
eğime sahip arazilerde hemen eşit oranlarda yayılmaktadır (Şekil 8a). Kayın-karaçam ve kayın
meşe birliklerinin sırasıyla % 64 ve % 77’si sığ ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde
görülmektedir (Şekil 8b, 8d). Kayın-göknar baskın ormanların % 55’i sığ topraklarda, %12-20
arasında eğime sahip alanlarda; % 34’ü sığ ve % 30 üzeri eğime sahip alanlarda yayılmaktadır
(Şekil c).
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Şekil 8. Fagus Birlik Alanlarında Toprak Derinliği ve Eğim Dağılış Diyagramları
a. Fagus-Castanea
b. Fagus-Pinus nigra
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Kestane Kazdağı’nda karaçam, kayın ve meşe ile birlik oluşturmaktadır (Şekil 9).
Kestane-karaçam, kestane-kayın ve kestane-meşe baskın birlikler sırasıyla %82, %88 ve %93
oranlarında sığ (50-20 cm) ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde görülmektedir (Şekil 9a, 9b,
9c).
Şekil 9. Castanea Birlik Alanlarında Toprak Derinliği ve Eğim Dağılışı
a. Castanea-Pinus nigra
b. Castanea-Fagus
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Göknar Kazdağı’nda kayın ve karaçam ile birlik oluşturmaktadır (Şekil 10). Göknarkayın baskın birliğin %66’sı sığ topraklar üzerinde ve % 12-20 arasında eğime sahip arazilerde,
% 29’u yine sığ topraklarda ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde yayılır (Şekil 10a, 10b).
Şekil 10. Abies Birlik Alanlarında Toprak Derinliği ve Eğim Dağılışı
a. Abies-Fagus
b. Abies-Pinus nigra
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SONUÇ
Kazdağı ve yakın çevresini kapsayan 1823 km2 çalışma alanının % 66’sı doğal orman alanıdır.
Bu doğal orman alanı içerisinde baskın ağaç türleri Pinus nigra, Pinus brutia, Quercus, Abies,
Fagus, Castanea hem saf topluluklar halinde hem de kendi aralarında baskın birlikler
oluşturmuş şekilde bulunmaktadır. Bu çalışmada Kazdağı doğal orman alanı içerisindeki
baskın birliklerin hangi ana toprak grupları üzerinde yayıldığı, Ulusal Toprak Veri TabanıEğim-Derinlik Kombinasyonlarına göre (UTVT-EDK) toprak derinlikleri ve eğim değerleri
dağılışı itibariyle kendilerine has belirli seçicilikleri olup olmadığı incelenmiştir. Buna göre,
Kazdağı doğal orman alanını oluşturan birliklerin çoğunluğunun büyük oranda sığ (50-20 cm)
ve çok sığ (20-0 cm) derinliklere sahip topraklar üzerinde ve % 30 üzeri eğime sahip arazilerde
yayıldığı sonucu elde edilmiştir. Bununla birlikte özel iklim seçiciliği bulunan ve bu koşulları
daha yüksek kesimlerde ve korunaklı alanlarda bulan örneğin göknar - kayın, karaçam - göknar
topluluklarının sığ topraklarda daha düşük eğim derecelerine sahip arazilerde olduğu elde
edilmiştir. Kazdağı’ndaki orman birliklerinin eğim ve toprak derinliği dağılışı UTVT-EDK
toprak derinliği ve eğim skalasına göre bu şekilde iken, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde yapılan
Kazdağı arazi modeli üzerinden 10x10 metre hücre boyutlarında üretilen eğim haritasının yine
Kazdağı orman birlik alanları ile çakıştırılması sonucu daha farklı sonuçlar elde edilmiştir
(Hepbilgin 2019d). Bu sonuçlar ile günümüzde halen sayısal toprak haritaları ihtiyacında
tarafımıza ilgili devlet kurumumuzdan hazırlanmış en kapsamlı toprak verisi olarak verilen
1/25000 ölçekli sayısal toprak haritaları öznitelik tablolarındaki ve UTVT-EDK skalasında
belirtilen eğim değerlerinin lokal olarak ilgili alan modeline uygulanan CBS analizi sonucunda
daha farklı sonuçlar verdiği görülmüştür.
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A REVIEW STUDY ON THE USAGE OF DIMETHYL ETHER IN DIESEL
ENGINES: EFFECTS ON INJECTION CHARACTERISTICS
Prof .Dr. İsmet Sezer
Gümüşhane Üniversitesi
ABSTRACT
This paper was compiled from the results of various researches performed on using dimethyl
ether as a fuel or fuel additive in diesel engines. Three different techniques are used the
reduction of the hazardous exhaust emissions of diesel engines. The first technique for the
reduction of harmful emissions is improved the combustion by modification of engine design
and fuel injection system, but this process is expensive and time consuming. The second
technique is the using various exhaust gas devices like catalytic converter and diesel particulate
filter. However, the use of these devices affects negatively diesel engine performance. The final
technique to reduce emissions and also improve diesel engine performance is the use of various
alternative fuels or fuel additives. Among the various alternative fuels, dimethyl ether is
superior due to attractive fuel properties such as high cetane number and oxygen content. On
the other hand, the performance and emissions of internal combustion engines are affected
significantly from the injection characteristics. Therefore, it is very important that the results of
various studies on dimethyl ether are evaluated together to practice applications. Especially,
this review study investigates the effects of using dimethyl ether on the injection characteristics.
Keywords: Injection characteristics, Dimethyl ether, Fuel additives, Exhaust emissions
1. INTRODUCTION
Diesel engines are prime power sources among the automobile engines because of their better
performance, higher fuel economy and lower exhaust emissions of hydrocarbons (HCs), carbon
monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2) than gasoline engines [1]. However, current diesel
engines emit higher levels of particulate matter (PM) and nitrogen oxides (NOx) than those of
gasoline engines. Therefore, many researchers have researched to develop low-pollution diesel
engines and progressive studies have been conducted on alternative fuels which may produce
clean diesel engine emissions [2]. Among the various alternatives, DME is the most promising
alternative for automotive fuel from the standpoint of energy security, because it can be
industrially produced from coal, natural gas and many kinds of biomass fuels [3]. However,
physical properties of DME such as lower viscosity, lubricity, combustion enthalpy and boiling
point need the modifications to diesel engine internal structures and components. The
technology with pure DME as an alternative fuel for CI engine and vehicle is still under
development stage. However, DME can be used as an additive fuel with diesel and other
alternative fuel [4] It is very important that the results of various studies on DME are evaluated
together to practice applications. This review study investigates the effects of using dimethyl
ether on the injection characteristics.
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2. CHARACTERISTICS OF DIMETHYL ETHER
DME is the simple ether with the chemical formula of CH3–O–CH3 as seen in Fig. 1. In
general, the physical properties of DME are similar to those of LPG. Therefore, the storage,
fuel handling, and transportation requirements for DME are similar to those for LPG [3].

Fig. 1. Chemical structure of DME [5]

DME can be produced using indirect or direct synthetic methods as seen in Fig. 2. Indirect
synthetic methods generate DME through a dehydration reaction after synthetic reaction of
methanol, while direct synthetic methods make DME directly from natural gas [5]. DME
production costs less than diesel fuel or gasoline on an energy equivalent basis. DME
economics are similar to CNG or LNG, when large scale plants are considered [6]. DME is
gaseous and almost non-toxic at atmospheric pressure and room temperature. Therefore, DME
needs to be pressurized to over 0.5 MPa to keep it in a liquid state under ambient temperature
and pressure conditions. The fuel delivery pressure should be increased to 1.7-2.0 MPa under
engine operating conditions to prevent vapor lock in the fuel injection system [7, 8].

Fig. 2. Production methods of DME [9]

The properties of DME and diesel fuel are shown in Table 1. It can be seen that the properties
of DME are quite different from those of diesel fuel. DME has high vapor pressure and low
boiling temperature, which is a gas fuel at room temperature and atmospheric pressure. The
heating value of DME is significantly lower than conventional diesel fuel. Therefore, the fuel
supply and injection system, and the combustion system of the engine should be redesigned or
modified [10]. The cetane number of DME is higher than that of diesel fuel, which demonstrates
good ignition capability. The latent heat of evaporation of DME is much higher than that of
diesel fuel, which is beneficial for reducing the mixture temperature.
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Table 1. The properties of DME and diesel fuel
Property
Chemical formula
Molecular weight, g
Boiling point, °C
Liquid density, kg/lt
Liquid viscosity, cP
Lower heating value, kJ/kg
Ignition temperature, °C
Cetane number
Stoichiometric air/fuel ratio
Modulus of elasticity, N/m2
Mass fraction of carbon
Mass fraction of hydrogen
Mass fraction of oxygen

DME
CH3-O-CH3
46.07
-24.9
668
0.15
28430
235
55-60
9
6.37x108
52.2
13
34.8

Diesel
CxHy
170
180-360
840
4.4-5.4
42500
250
40-55
14.6
1.486x109
86
14
0

DME has only C–H and C–O bonds, without C–C bonds, and contains about 34.8% oxygen.
Because of these properties, DME combustion produces almost zero PM emissions, low noise
level and can tolerate a higher EGR rate to reduce NOx emissions to a greater extent than with
conventional diesel fuel [6]. The low viscosity of DME causes leakage in the fuel supply
system, which relies on small clearances for sealing. Its lower lubricity characteristics result in
intensified surface wear on the moving parts within the fuel injection system. Therefore,
addition of proper additives to prevent leakage and surface wear is essential for DME. The
compressibility of DME is generally higher than that of diesel, so DME also requires more
compression pump work compared to the diesel. In general, DME deteriorates the rubber seals,
mainly due to its corrosive nature. For that reason, all existing rubber seals in injection systems
should be replaced with non-corrosive materials [1]. Another advantage of DME is that it is
non-corrosive to the fuel system structure and metal surfaces [5].
3. STUDIES ON DIMETHYL ETHER
There are a number of studies in the literature on dimethyl ether such as the production
technologies [9, 11, 12], fuel characteristics [5, 13-15], spray and injection characteristics [1623], combustion characteristics [13, 24-36], performance characteristics [37-58] and exhaust
emissions [59-80].
4. EFFECTS OF DIMETHYL ETHER ON INJECTION CHARACTERISTICS
The properties of DME and diesel fuel are shown in Table 1. It can be seen that the properties
of DME are quite different from those of diesel fuel. DME has high vapor pressure and low
boiling temperature, which is a gas fuel at room temperature and atmospheric pressure. Its
handling characteristics are very similar to LPG, a widely used fuel for spark ignition engines.
The heat value of DME is significantly lower than conventional diesel fuel. Therefore, the fuel
supply and injection system, and the combustion system of the engine should be redesigned or
modified.
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Fig. 3. a) Variation of injection delay b) ignition delay for DME [1]
Fig. 3 illustrates a comparison of variations of injection delay and ignition delay between DME
and diesel fuel. As shown in Fig. 3 (a), with the decrease in engine load, the injection delay
increases. At 100%, 75% and 50% engine load, the injection delay increases by 36.4%, 43.5%
and 46.2% respectively in comparison with that of diesel fuel. Difference in injection delay
between DME and diesel fuel mainly results from the relatively larger compressibility of DME.
As shown in Fig. 3 (b), at 100%, 75% and 50% engine load, the ignition delay decreases by
23.1%, 21.15% and 18.5%, compared with diesel fuel, which is thought to be caused by a higher
cetane number of DME. As a result, since the increment in injection delay of DME is larger
than the reduction in ignition delay, it is found that at the condition of the same fuel delivery
advance angle, the start of ignition timing of DME is retarded in comparison with diesel fuel.
The retardation of ignition timing of DME is more obvious as the engine load decreases [1].
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Fig. 4. a) Variation of spray tip penetration and b) spray cone angle for diesel and DME [3]
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Fig. 4 shows the spray characteristics such as the spray tip penetration and the spray cone angle
for diesel and DME at the same injection conditions. The spray tip penetration is shorter and
spray angle is wider with DME compared to diesel fuel at any time after the injection start as
seen in Fig. 4 (a) and (b), respectively. These results can be explained by the lower density and
excellent evaporation characteristics of DME fuel, which induce deceleration of the droplet
momentum of the fuel spray. The high evaporation characteristics of DME prevent full
development of DME spray when DME injection occurs [3]. Furthermore, investigation of the
droplet size distribution of DME revealed that DME or DME-blended diesel fuel had a smaller
droplet size than undiluted or conventional diesel fuel because of the low viscosity and surface
tension of DME [15]. Fig. 5 (a) and (b) shows the injection rate profiles and energy supply rate
with constant energy input for both diesel and DME fuels, respectively. Since DME fuel has
lower density, and lower heating value compared with diesel fuel more mass of injected fuel
(about 48%) is needed to supply the same heat energy. To deal with this, the energizing duration
of the injector must increase about 37% based on that of the diesel fuel, and the injection mass
of the fuel was also changed to 8 mg of diesel, and 11.9 mg of DME fuel. As a result, the actual
injection duration of DME became longer under the constant energy input condition, and the
peak injection rate of DME was reduced since DME has lower fuel density than diesel fuel [28].
The low kinematic viscosity and boiling point of DME allow faster evaporation within the
chamber. Therefore, in order to use DME in a diesel engine, a greater mass of injected DME
fuel, which induces a longer energizing duration or a large nozzle size, is necessary to obtain
the same energy output in engine operating condition [39].
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Fig. 5. a) Variation of injection rate and b) energy supply rate for diesel and DME [28]
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As seen in Fig. 6 (a), the droplets square mean diameter (SMD) decreased by stages after
showing the maximum value within near field of nozzle tip area. It may guessed that the fuel
spray atomization take place actively because the spray internal structure is dramatically
changed in the vicinity of the nozzle tip. The SMD of diesel fuel is larger than that of DME fuel
since the lower kinematic viscosity of DME enhanced the fuel atomization. On the other hand,
the axial mean velocity values of both fuels in Fig. 6 (b) are similar in spite of small DME fuel
SMD [39].
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Fig. 7. a) The size number distribution and b) cumulative volume percentage for diesel and
DME blends [39]
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Fig. 7 (a) shows the size distribution of the test fuels. It can be seen from Fig. 7 (a) that the
trends of the three curves are similar. However, when DME is blended and the mass fraction of
DME increases from 10% to 20%, the entire distribution curve moves continuously toward the
small particle side, and the size range of the distribution curve become narrow. This indicates
that more small fuel particles are produced during the atomization by the DME addition. The
reasons for that can be explained by two factors. Firstly, it is well known that diesel has poorer
atomization properties than DME, owing mainly to its high viscosity and low volatility.
Because DME has relatively lower viscosity and higher volatility, when blended in diesel oil,
the fuel's physical properties are consequently improved and become favorable to atomization
during the spray process. Secondly, when blended fuels are injected out from the nozzle orifice
into the atmospheric environment, DME dissolved in the diesel will be released due to the quick
pressure drop and will form into small bubbles. These bubbles grow rapidly during the spray
process and eventually cause the flash boiling phenomenon, which helps to promote the second
breakup of the initial large droplets and consequently convert quite a few large fuel droplets
into smaller ones. As seen in Fig. 7 (a), for the peak point of the D20 curve, both the droplet
number and the corresponding droplet size are reduced remarkably. This indicates that D20 has
finer and more uniform spray atomization properties compared with D10 fuel, which is
beneficial to further enhancing the fuel-air mixing process and reducing the fuel-rich region in
the combustion chamber. It is well known that the cumulative volume distribution curve of
spray droplets always increases monotonously with the increase in droplet diameter, and the
cumulative volume distribution curve is influenced much more by large droplets than by small
ones, although the large droplets usually occupy a very small percentage of the total number.
The cumulative volume percentage distribution for this study is shown in Fig. 7 (b). This figure
exhibits clearly that with the addition of DME in diesel, the droplet diameter at a certain total
volume decreases and the curve shifts to the small particle side. For the blend cases, over 90%
of the total injected blended fuel is made of particles with diameters less than 42 μm and the
curve trend for the diameter range over 48 μm appears flat. Because the lager droplets contribute
strongly to the total fuel volume, it can be confirmed that the addition of DME has resulted in
a significant reduction in the number of large droplets, which helps to eliminate the fuel rich
region during combustion and lower the soot emission in the exhaust gas [48].
5. CONCLUSIONS
The effects of usage of dimethyl ether in diesel engines are investigated on the injection
characteristics in this review study. The following conclusions can be summarized as results of
the study.
• The injection delay increases by DME in comparison with diesel fuel. Increases in
injection delay between DME and diesel fuel mainly results from the relatively larger
compressibility of DME. The ignition delay decreases by DME compared with diesel
fuel due to a higher cetane number of DME. As a result, since the increment in
injection delay of DME is larger than the reduction in ignition delay, the start of
ignition timing of DME is retarded in comparison with diesel fuel.
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The spray tip penetration is shorter and spray angle is wider with DME compared to
diesel fuel. These sourced from the lower density and evaporation characteristics of
DME fuel, which induce deceleration of the droplet momentum of the fuel spray.
The droplet size distribution of DME revealed that DME or DME-blended diesel fuel
has a smaller droplet size than conventional diesel fuel because of the low viscosity
and surface tension of DME.
The properties of DME are quite different from those of diesel fuel. Therefore, the fuel
supply and injection system, and the combustion system of the engine should be
redesigned or modified.
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A REVIEW STUDY ON THE USAGE OF DIMETHYL ETHER IN DIESEL
ENGINES: EFFECTS ON CO2 EMISSIONS
Prof. Dr. İsmet Sezer
Gümüşhane Üniversitesi

ABSTRACT
Vehicle and other fuel combustion emissions can change the composition of the atmosphere,
increasing its ability to trap heat. Gases that are effective in trapping heat are called greenhouse
gases and include all of the gases in vehicle emissions. The major component of greenhouse
gases emissions is carbon dioxide (CO2). Reduction of CO2 emissions has become a concern
worldwide. Introduction of biofuels to fueling of automotive engines is the one method to
decrease emissions of greenhouse gases. The CO2 from biofuels, is emitted during combustion
and absorbed during growth of tree end plants. These biofuels can be applied as blends or sole
fuels. The most researches declare that the best way to reduce greenhouse emissions is the use
of various biofuels. Therefore, it is very important that the results of various studies on
alternative fuels or fuel additives are evaluated together to practice applications. On the other
hand, diesel cars are also helping to reduce CO2 emissions. For these reasons, this study
especially focuses on the use diethyl ether in diesel engines as fuel or fuel additive in various
diesel engine fuels. This review study investigates the effects of dimethyl ether addition on the
CO2 emissions.
Keywords: CO2 emissions, Diesel engines, Dimethyl ether, Fuel additives
1. INTRODUCTION
Diesel engines are prime power sources among the automobile engines because of their better
performance, higher fuel economy and lower exhaust emissions of hydrocarbons (HCs), carbon
monoxide (CO) and carbon dioxide (CO2) than gasoline engines [2]. However, current diesel
engines emit higher levels of particulate matter (PM) and nitrogen oxides (NOx) than those of
gasoline engines. Therefore, many researchers have researched to develop low-pollution diesel
engines and progressive studies have been conducted on alternative fuels which may produce
clean diesel engine emissions [3]. Among the various alternatives, DME is the most promising
alternative for automotive fuel from the standpoint of energy security, because it can be
industrially produced from coal, natural gas and many kinds of biomass fuels [4]. However,
physical properties of DME such as lower viscosity, lubricity, combustion enthalpy and boiling
point need the modifications to diesel engine internal structures and components. The
technology with pure DME as an alternative fuel for CI engine and vehicle is still under
development stage. However, DME can be used as an additive fuel with diesel and other
alternative fuel [5]. It is very important that the results of various studies on DME are evaluated
together to practice applications. This review study investigates the effects of using dimethyl
ether on the engine performance characteristics.
2. CHARACTERISTICS OF DIMETHYL ETHER
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DME is the simple ether with the chemical formula of CH3–O–CH3 as seen in Fig. 1. In
general, the physical properties of DME are similar to those of LPG. Therefore, the storage,
fuel handling, and transportation requirements for DME are similar to those for LPG [4].

Fig. 1. Chemical structure of DME [15]

DME can be produced using indirect or direct synthetic methods as seen in Fig. 2. Indirect
synthetic methods generate DME through a dehydration reaction after synthetic reaction of
methanol, while direct synthetic methods make DME directly from natural gas [15]. DME
production costs less than diesel fuel or gasoline on an energy equivalent basis. DME
economics are similar to CNG or LNG, when large scale plants are considered [10]. DME is
gaseous and almost non-toxic at atmospheric pressure and room temperature. Therefore, DME
needs to be pressurized to over 0.5 MPa to keep it in a liquid state under ambient temperature
and pressure conditions. The fuel delivery pressure should be increased to 1.7-2.0 MPa under
engine operating conditions to prevent vapor lock in the fuel injection system [8, 18].

Fig. 2. Production methods of DME [84]
The properties of DME and diesel fuel are shown in Table 1. It can be seen that the properties
of DME are quite different from those of diesel fuel. DME has high vapor pressure and low
boiling temperature, which is a gas fuel at room temperature and atmospheric pressure. The
heating value of DME is significantly lower than conventional diesel fuel. Therefore, the fuel
supply and injection system, and the combustion system of the engine should be redesigned or
modified [1]. The cetane number of DME is higher than that of diesel fuel, which demonstrates
good ignition capability. The latent heat of evaporation of DME is much higher than that of
diesel fuel, which is beneficial for reducing the mixture temperature.
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Table 1. The properties of DME and diesel fuel
Property
Chemical formula
Molecular weight, g
Boiling point, °C
Liquid density, kg/lt
Liquid viscosity, cP
Lower heating value, kJ/kg
Ignition temperature, °C
Cetane number
Stoichiometric air/fuel ratio
Modulus of elasticity, N/m2
Mass fraction of carbon
Mass fraction of hydrogen
Mass fraction of oxygen

DME
CH3-O-CH3
46.07
-24.9
668
0.15
28430
235
55-60
9
6.37x108
52.2
13
34.8

Diesel
CxHy
170
180-360
840
4.4-5.4
42500
250
40-55
14.6
1.486x109
86
14
0

DME has only C–H and C–O bonds, without C–C bonds, and contains about 34.8% oxygen.
Because of these properties, DME combustion produces almost zero PM emissions, low noise
level and can tolerate a higher EGR rate to reduce NOx emissions to a greater extent than with
conventional diesel fuel [10]. The low viscosity of DME causes leakage in the fuel supply
system, which relies on small clearances for sealing. Its lower lubricity characteristics result in
intensified surface wear on the moving parts within the fuel injection system. Therefore,
addition of proper additives to prevent leakage and surface wear is essential for DME. The
compressibility of DME is generally higher than that of diesel, so DME also requires more
compression pump work compared to the diesel. In general, DME deteriorates the rubber seals,
mainly due to its corrosive nature. For that reason, all existing rubber seals in injection systems
should be replaced with non-corrosive materials [2]. Another advantage of DME is that it is
non-corrosive to the fuel system structure and metal surfaces [15].
3. STUDIES ON DIMETHYL ETHER
There are a number of studies in the literature on dimethyl ether such as the production
technologies [9, 11, 12], fuel characteristics [5, 13-15], spray and injection characteristics [1623], combustion characteristics [13, 24-36], performance characteristics [37-58] and exhaust
emissions [59-80].
4. EFFECTS OF DIMETHYL ETHER ON AIR-FUEL RATIO
Fig. 3 compares the air–fuel equivalence ratio of DME10 blend with that of neat diesel
operation. It can be seen that the air–fuel ratio of DME10 blend is lower at low engine speed
and higher at high engine speed than in the case of neat diesel operation. This is due to the
higher amount of fuel delivery at low engine speed and the lower amount at high engine speed.
The lower air–fuel ratio will result in a higher output torque at low engine speed [73].
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3000

Fig. 3. Effects of DME additive on air-fuel ratio [73]
5. EFFECTS OF DIMETHYL ETHER ON EXHAUST GAS TEMPERATURE
Fig. 4(a) depicts the variation of exhaust gas temperature under different load conditions. It can
be seen that in the case of LPG/DME operation, the exhaust gas temperature is found to be
lower by about 40–50 oC throughout the load spectrum as compared to diesel operation due to
the higher latent heat of vaporization of DME that cools the intake charge which in turn reduces
the peak temperature of the combustion in the engine cylinder [6]. In Fig. 4(b), the exhaust gas
temperatures were increased for all the fuels with the increase of applied load. It is seen that the
exhaust temperature of dimethyl ether with biodiesel is increased because of enhanced
combustion, compare to neat jatropha oil. BDE15 shows higher temperature distribution at each
load test on the engine than the other fuels namely BDE5 and BDE10. The main reason for
large difference between BDE15 and neat jatropha oil, may be the improved combustion of
BDE15, due addition of dimethyl ether with biodiesel. Another reason may be the shortened
combustion period of BDE15 with increased flame velocity [9].
240
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Fig. 4. Effects of DME on exhaust gas temperature [6, 9]
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Fig. 5. Effects of DME on exhaust gas temperature [32, 69]
Fig. 5(a) shows the comparison of exhaust temperature versus BMEP. The exhaust
temperatures for 100% DME are higher than those for both 60%DME-40%NH3 and 40%DME60%NH3. It should also be noted that as the ammonia concentration in the fuel is increased, the
exhaust temperature decreases. The reduction in exhaust temperature is due to the loss in energy
of the combustion process caused by the high latent heat of ammonia. This is especially evident
in the case of 40%DME-60%NH3 where the fuel charge has had sufficient time to fully
evaporate, drawing the full latent heat energy out of the in-cylinder air [32]. Fig. 5(b) shows a
comparison of the engine performance between DME and diesel fuel. The exhaust gas
temperature is plotted against brake mean effective pressure with the injection timing as a
parameter. It should be noted that the exhaust gas temperature is lower for DME by around 50
°C. The reason of this is the lower energy content of DME [69].
6. EFFECTS OF DIMETHYL ETHER ON CO2 EMISSIONS
The variation of CO2 levels for diesel and LPG/DME operation at various loads is shown in
Fig. 6 (a). CO2 level is observed to be lower for LPG/DME operations compared to diesel
operation due to lower carbon to hydrogen ratio of DME [6].
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Fig. 6. a) CO2 emissions for LPG/DME blend [6] and b) DME-diesel blends [34]
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Fig. 7. a) CO2 emissions for DME [56] and b) DME-diesel blends [67]
CO2 is a greenhouse gas and will be limited in many countries. Based on the difference between
the C/H ratio of fuel, CO2 emission when using DME is originally about 10% less than that of
diesel fuel. Fig. 6 (b) gives CO2 emission characteristics when various fuels are used. There is
almost no obvious trend of CO2 emissions for different fuels. However, CO2 emissions for
DME/diesel blends are lower than those of diesel in a whole. It is possible that low C/H ratio
and oxygen content of the blends [34]. Fig. 7 (a) illustrates NOx and CO 2 specific emissions
for DME compared with diesel fuel from a six-cylinder turbocharged/intercooled heavy-duty
diesel engine operating in the Japanese JE-05 test mode. The data demonstrates the reduction
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in NOx and CO2 emissions that can be achieved with DME at a similar fuel economy [56]. It
can also be observed from Fig. 7 (b) that CO2 emissions are about the same with diesel when
using of dimethyl ether blends [67].
7. CONCLUSIONS
The effects of usage of dimethyl ether in diesel engines are investigated on CO 2 emissions in
this review study. The following conclusions can be summarized as results of the study.
• Air-fuel ratio generally decreases for DME and DME blends due to DME has lower
stoichiometric air-fuel ratio than diesel fuel.
• Exhaust gas temperature generally decreases when using the dimethyl ether or
dimethyl ether blends with diesel fuel due to its lower heating value, while dimethyl
ether and its blends with biodiesel gives the higher exhaust gas temperature due to
enhanced combustion.
• CO2 emissions generally decrease for DME and DME blends due to lower carbon to
hydrogen ratio of DME compared to diesel fuel.
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NATURAL RADIONUCLIDE CONCENTRATIONS IN VARIOUS WATER
SAMPLES COLLECTED FROM BOLU, TURKEY
Serdar Dizman
Recep Tayyip Erdogan University

ABSTRACT
In present study, activity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K natural radionuclides in 22
different water samples (tap, spring and mineral) collected from Bolu province located at in
north-western Turkey was determined using high purity germanium detector (HPGe). The
coordinates of sampling areas were also recorded by GPS device (Magellan Explorist 510). The
mean activity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K radionuclides were calculated to be 0.83 ±
0.17 Bq/L, 0.57 ± 0.15 Bq/L and 4.19 ± 0.52 Bq/L in tap water, 0.67 ± 0.15 Bq/L, 0.68 ± 0.18
Bq/L and 3.38 ± 0.40 Bq/L in spring water, 1.14 ± 0.24 Bq/L, 0.47 ± 0.15 Bq/L and 3.49 ± 0.36
Bq/L in mineral water, respectively. In addition, annual effective dose equivalent from the
intake of these radionuclides in the tap water samples were calculated for infants, children and
adults and the founded results compared with the values recommended by international
organizations.
Keywords: Natural radioactivity, Radionuclide, Water, Bolu, Turkey
Introduction
Environmental radiation originates from a number of naturally occurring and man-made
sources. The measurement of concentrations of naturally occurring radioactive materials
(NORM) in waters is useful for determining human population exposure to ionizing radiation
by ingestion and domestic uses because the doses from these pathways are strongly related to
the amount of radionuclides present (Ajayi and Owolabi, 2018). NORM consist of uranium,
thorium, potassium and any of their decay products such as radium and radon (Ehsanpour et
al., 2014).
Water constitutes about three quarters of our planet and human body. Due to the importance of
water for human life, its quality must be strictly controlled. For this reason, studies of drinking
water for human consumption must be performed in order to guarantee that they have a low
level of radioactivity.
The objective of this study is to obtain the concentrations of natural radionuclides in various
water samples collected from Bolu province in Turkey. In addition, annual effective doses taken
by individuals through consumption of the water samples water samples were calculated and
compared with the value recommended by international organization.
Material and Method
The Bolu province is situated in the north-western part of Turkey between the latitudes of 40°
06’and 41° 01’ N and the longitudes of 30° 32’ and 32°36’ E (Figure 1). Bolu is a province
which is famous in winter and summer tourism, where the forest, the lake and the thermal

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80597-5-7

UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI

344

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

springs embrace all together with natural beauties. The population of Bolu province is 299,896
people (ABPRS, 2016).
13 tap water samples, 3 mineral water samples and 6 spring water samples were collected with
500 mL capacity polypropylene bottles from center and districts of Bolu. The samples were
acidified with HCl soon after sampling to prevent adsorption of radionuclides onto the walls of
the containing bottle (IAEA, 1989). The coordinates of sampling points were also recorded by
Magellan Explorist 510 GPS device. Then, the water samples were transported to laboratory
for the natural radioactivity measurement.

Figure 1. Location of sampling points in Bolu province

Natural radioctivity concentrations in the samples were determined using High Purity
Germanium Detector (ORTEC) with a 55% relative efficiency. The detector was enclosed in a
100 mm thick lead shield to reduce the natural external background radiation. Efficiency and
energy calibration of the detector have been carried out with a 152Eu calibration source
(Amersham Company UK). In the laboratory, the water samples were filtered to remove
undesired particles firstly. Then, the samples weighed and transferred into uncontaminated
empty Marinelli beakers of uniform size (ISO, 2015). The samples were stored one month to
allow daughter products to come into radioactive secular equilibrium with their parents 226Ra
and 222Rn before radiometric analysis. Finally, the samples were measured 80000 second at the
detector. The natural radioactivity concentrations in the water samples were determined using
equation 1.
𝐴 (𝐵𝑞/𝐿) =

𝐶
𝜀. 𝐼. 𝑉. 𝑡

(1)

where C is the net counts rate under the full energy peaks, ε is detector efficiency in specific
energy, I is the possibility of absolute transition, V is volume of the sample (L) and t is the
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counting time in seconds. 226Ra concentration was estimated from the gamma-ray peaks at
351.92 keV of 214Pb and 609.32 keV of 214Bi. 232Th concentration was estimated from the
gamma-ray peaks at 583.19 keV of 208Tl and 911.16 keV of 228Ac. 40K concentrations were
estimated using its 1460 keV gamma ray peak. Annual effective dose (AED) taken through
consumption of the tap water samples was calculated for infants, children and adults using the
equation 2.
AED (mSv/y) = C x CR x DC

(2)

where C is radionuclide concentration in water (Bq/L), CR is the comsumption rate (L/y) of
drinking water (250 for infants, 350 for children and 730 L for adults) (WHO, 2011), DC is
dose coefficients for radionuclides (2.8x10-4 for 226Ra, 6.9x10-4 for 232Th and 6.2x10-6 mSv/Bq
for 40K) (ICRP, 1996).
Results and Discussion
Natural radioactivity concentrations (226Ra, 232Th and 40K) of the 22 different water samples
collected from center and districts of Bolu are given in Table 1.
Table 1. The concentrations of 226Ra, 232Th and 40K radionuclides in the water samples
Sample
Code

Sample
Type

WS1

GPS Coordinates

Concentration (Bq/L)
226

Tap

40° 44' 08.9"

31° 35' 46.0"

0.89 ± 0.17

1.21 ± 0.31

2.11 ± 0.62

WS2

Tap

40° 56' 21.8"

32° 04' 34.1"

0.24 ± 0.06

0.47 ± 0.11

2.67 ± 0.28

WS3

Spring

40° 35' 55.2"

31° 00' 27.5"

0.91 ± 0.18

0.83 ± 0.20

2.41 ± 0.34

WS4

Tap

40° 34' 42.1"

31° 06' 23.1"

0.72 ± 0.11

0.48 ± 0.14

5.39 ± 0.58

WS5

Spring

40° 11' 38.4"

30° 48' 49.4"

1.08 ± 0.19

0.39 ± 0.11

5.48 ± 0.79

WS6

Tap

40° 11' 56.8"

30° 48' 58.6"

0.54 ± 0.16

0.93 ± 0.19

1.40 ± 0.14

WS7

Spring

40° 27' 32.6"

31° 14' 24.8"

3.05 ± 0.30

0.47 ± 0.11

2.19 ± 0.24

WS8

Tap

40° 27' 59.3"

31° 12' 39.9"

2.58 ± 0.41

0.39 ± 0.10

1.80 ± 0.23

WS9

Tap

40° 24' 29.9"

31° 34' 21.0"

1.28 ± 0.15

0.24 ± 0.04

1.44 ± 0.18

WS10

Spring

40° 19' 29.1"

31° 32' 17.9"

0.40 ± 0.10

0.49 ± 0.12

4.05 ± 0.39

WS11

Spring

40° 19' 28.1"

31° 32' 18.8"

0.21 ± 0.08

1.35 ± 0.44

3.89 ± 0.42

WS12

Tap

40° 24' 32.9"

31° 50' 55.3"

4.86 ± 0.49

0.25 ± 0.05

7.37 ± 0.98

WS13

Tap

40° 43' 13.8"

32° 03' 43.5"

0.39 ± 0.08

0.47 ± 0.11

6.45 ± 0.75

WS14

Tap

40° 47' 58.7"

32° 11' 03.8"

0.61 ± 0.18

0.15 ± 0.05

1.31 ± 0.13

WS15

Mineral

40° 45' 30.9"

32° 00' 32.9"

1.34 ± 0.32

0.47 ± 0.17

3.33 ± 0.32

WS16

Tap

40° 46' 14.2"

32° 01' 52.8"

1.17 ± 0.18

0.70 ± 0.17

8.96 ± 0.94

WS17

Mineral

40° 40' 28.7"

31° 31' 01.9"

1.45 ± 0.29

0.56 ± 0.13

1.77 ± 0.17

WS18

Mineral

40° 41' 56.2"

31° 27' 43.1"

0.63 ± 0.10

0.39 ± 0.14

5.37 ± 0.60

WS19

Tap

40° 38' 27.6"

31° 21' 04.2"

1.84 ± 0.40

0.72 ± 0.19

5.29 ± 0.49

WS20

Spring

40° 41' 04.9"

31° 37' 01.8"

0.73 ± 0.17

0.57 ± 0.11

2.28 ± 0.23

WS21

Tap

40° 44' 07.7"

31° 35' 51.5"

0.26 ± 0.11

0.62 ± 0.23

2.33 ± 0.29

WS22

Tap

40° 39' 22.1"

31° 37' 43.3"

1.17 ± 0.20

0.83 ± 0.22

8.01 ± 1.11
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The mean concentrations of the 226Ra, 232Th and 40K in the tap, spring and mineral waters are
given in Table 2. The maximum concentration value for 226Ra are found as 4.86 ± 0.49 Bq/L in
tap water. The maximum concentration value for 232Th are found as 1.35 ± 0.44 Bq/L in spring
water. The maximum concentration value for 40K are found as 8.96 ± 0.94 Bq/L in tap water.
Table 2. The mean concentrations of the
waters

226

Ra,

232

Th and 40K in the tap, spring and mineral

Concentration (Bq/L)
Sample Type
Tap Water
Mineral Water
Spring Water

N
13
3
6

226

232

Ra

0.83 ± 0.17
1.14 ± 0.24
0.67 ± 0.15

40

Th

K

0.57 ± 0.15
0.47 ± 0.15
0.68 ± 0.18

4.19 ± 0.52
3.49 ± 0.36
3.38 ± 0.40

The annual effective dose values taken by individuals through consumption of the tap water
samples was are presented in Table 3. The values of annual effective dose found for infant,
child and adult varied from 0.07 to 0.27 mSv/y with an average of 0.16 mSv/y, 0.10 to 0.38
mSv/y with an average of 0.23 mSv/y, and 0.21 to 0,80 mSv/y with an average of 0.48 mSv/y,
respectively.
Table 3. Annual effective dose values estimated for infant, child and adult
Annual Effective Dose (mSv/y)

Sample
Code

Infant

Child

Adult

WS1
WS2
WS4
WS6
WS8
WS9
WS12
WS13
WS14
WS16
WS19
WS21
WS22

0.274
0.102
0.142
0.200
0.141
0.133
0.101
0.118
0.071
0.217
0.261
0.129
0.237

0.384
0.143
0.198
0.281
0.198
0.187
0.142
0.166
0.099
0.303
0.366
0.180
0.332

0.801
0.298
0.413
0.585
0.413
0.389
0.296
0.346
0.206
0.632
0.763
0.376
0.693

Conclusion
226
Ra, 232Th and 40K concentrations of 22 different water samples collected from tap, spring and
mineral waters in Bolu were determined using high purity germanium detector (ORTEC) with
a 55% relative efficiency. The annual effective dose values taken by individuals through
consumption of the tap water samples were also calculated. The results of this study show that
the annual effective doses calculated for the infants, children and adults were below the
individual dose criterion of 1 mSv/y recommended by International Commission on
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Radiological Protection. Therefore, water samples measured in terms of human health does not
constitute any risk. Also, the obtained results can be contributed to the baseline data of
radionuclide concentrations in this area.
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KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ YAĞIŞLARIN YAPILARA ETKİSİ
Murat Dal
Munzur Üniversitesi
Seyhan Yardımlı
İstanbul Okan Üniversitesi
ÖZET
Karadeniz bölgesi ülkemizin en bol yağış alan bölgelerinden biridir. Arazi özelliğinden
kaynaklı dağların denize yüksek dereceli eğimlerle birleşmesi nedeniyle heyelanların kolaylıkla
gerçekleşebilmesi bu coğrafyada mümkün olabilmektedir. Eğimin böylesine yüksek olduğu ve
yağışın da yüksek oranlarda gerçekleşmesi heyelan ve sellere karşı önlem alınmasını
gerektirmektedir. Bu amaçla elbette ki mimari yapılanma özelliklerine de daha dikkatli
yaklaşmak gerekmekte ve su akışını yavaşlatacak setler yapılmasına hatta yapılanma
alanlarının sınırlandırılmasına özel önem verilmesi gerekmektedir. Hem yapılaşma alanlarının
hassasiyetle seçilmesi hem binalardaki teknik özelliklerin su ve nem etkisine karşı daha iyi
planlanması ve detaylandırılması bu bölgede özellikle özem kazanmaktadır.
Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yoğun yağışlar sonucu oluşan sellerden özellikle
dere kenarlarındaki yapılar, köprüler ve yollar olumsuz etkilenmektedirler. Bu çalışmada
özellikle bölgede yaygınca görülen sel felaketlerinin yapılar üzerindeki olumsuz etkilerine
örnekler verilerek konu ele alınmıştır. Karadeniz bölgesi, ülkemizde en çok yağış alan bölge
olması sebebi ile bölgede son yıllarda çok sık olarak her mevsimde ve ağır can kayıplarının ve
maddi hasarın yaşandığı sellerin sıklaşmasının nedeni plansız ve projesiz yapılaşmalar olarak
görülmektedir. İklim ve coğrafik koşullar nedeni ile özel bir yaklaşım gerektiren Karadeniz
Bölgesinde konuya dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz bölgesi, sel, yapı, mimari yapılaşma
GİRİŞ
Karadeniz bölgesindeki arazi yapısı oldukça dağlık ve eğimlidir. Bu sebepten ötürü
özellikle çıplak ve eğimli arazilere düşen yağışlar, sel ve taşkınlara sebep olmaktadır. Bölgede
yaygın olarak görülen seller ile yollar, köprüler ve yapılar zarar görmektedir. Yere düşen
yağmur taneleri zemine tutunamadığı için yüzeysel akışa geçer ve sellerin oluşmasına vesile
olur (Şekil 1, Şekil 2). Zeminin suya doygun olması, yamaçların eğimli olması, sellerle birlikte
heyelanları oluşturur.
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Şekil 1. Karadeniz bölgesindeki yağışların yollar üzerinde oluşturduğu hasarlar (URL 1,
2016)

Şekil 2. Karadeniz bölgesinde yağışların sele dönüşmesi sonucu binalardaki yıkım
hasarları (URL 2, 2016)
Yapı sektörünün en büyük sorunu olan, uygulamalarda da sıklıkla görülen çoğunlukla
yönetmelik ve kural eksikliğidir. Uygulama sonrasında yaşanılan su ve nem problemleri, su
yalıtım sistemlerinin zorunlu hale gelmesi ile yapı kullanım ömrünü ve kalitesini arttıracaktır.
En önemlisi doğru detaylar, doğru sistem, doğru işçilik ve doğru malzemenin doğru
mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin birleşmesi ile sorunlar minimize edilecektir. Böylelikle
uzun vadede yapı sektöründeki kalite-zaman-maliyet şartlarının yerine getirilmesi sağlanmış
olacaktır.
Su-nem sorunları hem makro ölçekte hem de mikro ölçekte ele alınmalıdır (Tablo 1).
Yapılarda düzenli olarak makro ve mikro boyutta periyodik bakım yapılması, sorunların
büyümeden tanılarının konulması ve onarılması ile hasarların büyümesinin önüne geçilecektir.
Kentlerdeki su-nem sorunlarının periyodik olarak incelenmesi sorunlarının ortaya konması ve
uygun çözümlerin üretilmesi ile yaşanabilecek sıkıntılar minimize edilecektir.
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Tablo 1. Yapılarda görülen makro ve mikro ölçekteki su-nem sorunları (Avlar, 2000).
MAKRO ÖLÇEK
SORUN

MİKRO ÖLÇEK

Yoğun yağışlardan dolayı oluşan su Yağış, zemin nemi, yer altı suları
baskınları

NEDENİ Yapılaşma alanlarının yanlış seçimi, Tasarım
altyapı

yetersizliği,

aşamasında

gerekli

ve

yeterli

altyapı önlemlerin alınmaması, uygulama eksiklikleri,

bakımsızlığı vb.

uygulama hataları, kullanım aşamasında görülen
bakım onarım eksiklikleri

ETKİSİ

Su-nem

makro

boyutta

hasarlar Su-nem mikro boyutta hasarlar oluşturur.

oluşturur.
SONUÇ

Can kaybı, maddi hasar, barınma Sağlık sorunları, yapısal hasarlar, küçük ölçekte
sorunları, ulaşım sorunları vb.

ÇÖZÜM

maddi hasarlar

Uzun süreli kalıcı çözümler, ivedi Kısa süreli çözümler ve ivedi önlemler
önlemler ve yardımlar, kent dışı maddi
destekler

Su sorunları makro ölçekte ele alındığında kent ölçeği bazında, mikro ölçekte ele
alındığında ise yapı bazında değerlendirilebilecektir. Kent ölçeği genel yaklaşım sorunlarına
değinirken yapı özelinde daha çok yapı detay ve uygulamalarına dayalı sorunlara
değinilmektedir.
YÖNTEM VE BULGULAR
Çalışmada Karadeniz bölgesinde görülen yağışların etkileri konusuna vurgu yapılmıştır.
Görülen sel felaketlerinde etkilenen yollar, köprüler, yapılara dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Özellikle yağışların yapı üzerindeki makro ve mikro etkileri tartışılmıştır. Karadeniz
bölgesindeki su sorunları kent ölçeğinde ele alındığında yoğun yağışlar vasıtası ile görülen su
baskınları, yapılaşma alanlarının hatalı seçimi, altyapı yetersizliği, altyapı bakımsızlığı, üstyapı
tahribi gibi çeşitli sorunlara neden olmaktadır.
Karadeniz bölgesindeki su sorunları yapı ölçeğinde ele alındığında yağışlar, yer altı
suları, zemin nemi gibi etkilere karşı gerekli önlemlerin tasarım, yapım ve kullanım aşamasında
alınması gerekir. Yapılarda su nem etkisi şu hasarlara neden olmaktadır; iç ortam nem
dengesinin bozunması, çiçeklenme, taşıyıcı sistemde hasar oluşması, kaplamalarda kabarma ve
dağılmalar, akma ve damlamalar, asma tavanlarda ürün niteliklerinin bozunması, korozyon,
çürüme, küf ve mantarlar, bakterilerin ve böceklerin üremesi, donanımların çürümesi, yalıtım
ürünlerinin bozunması, iç ortam hava kirliliği vb. (Şekil 3, Şekil 4) (Avlar, 2000).
Karadeniz bölgesindeki şehirleşme için gerekli arazi talebi, dere yataklarının yerleşime
açılmasını engelleyememektedir. Sel taşkınları ile bu durum can ve mal kaybının her geçen gün
daha da artmasına neden olmaktadır. İklim değişiminin özelliği olan ani etkin yağış ve bunun
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sonucu oluşan seller sadece derelerde değil şehir merkezlerinde de etkili olmaktadır. Yerleşim
alanlarına düşen yağmur sularını toplayan ve bölgeden uzaklaştıran yüzey drenaj ağlarının
olmaması veya yetersizliği, sel ve heyelanların oluşmasına neden olmaktadır. Kent
merkezlerindeki mazgal sayılarının ve kanalların yetersiz olması da ayrıca en belirgin
etkenlerden biridir.

Şekil 3. İstinat duvarında barbakan olmamasından dolayı yağmur sularının etkisi ile yıkılan
taş duvar

Şekil 4. Yağmur suların eğimli yağması ile bina cephesindeki boya hasarları ve çatıdan
zemine dik inen suların tretuvara çarpması sonucu zemine yakın cephede görülen yoğun boya
ve sıva hasarları
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Makro ve mikro ölçekte ele alınan konuda tespit edilmiş sonuç ve öneriler;
✓ Bölgede yağış sonrası hasar tespitlerinin yapılması,
✓ Selden zarar gören yol, köprü ve yapıların onarılması,
✓ Dere kenarlarında tehlike arz eden yapıların boşaltılması ve gerekli önlemlerin
alınması,
✓ Bölgede sel felaketinin görüleceği yerlerin İl Afet kapsamına alınması,
✓ Dere yataklarının doldurulmasından ve yerleşim alanlarının bu dere yataklarına
yapılmasından kesinlikle kaçınılması,
✓ Bölgedeki bütün nehir ve dereler ile kurumuş dere yataklarının bir proje kapsamında
ele alınması,
✓ Yapılacak yapıların yer seçimine dikkat edilmesi, yağışlardan etkilenmeyen yerlere
inşaa edilmesi,
✓ Su-nem sorunlarının makro ve mikro ölçekte ele alınması, sudan korunum, su-neme
karşı kesinlikle yapı konforu için yalıtım yapılması,
✓ Bina cephelerinin de su ve nemden olumsuz etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmesi,
✓ İç mekanlarda su-nemin yarattığı sorunlara dikkat edilmesi,
✓ Zorunlu olarak sel tehlike bölgesinde yapılması gereken binalar için yönetmeliklerin
hazırlanması,
✓ Sel yataklarındaki mevcut yerleşimlerin uygun yerlere taşınması, yerleşimlerin
taşınabileceği başka bir yer olmadığında binaların zemine göre inşaa edilmesi, olduğu
yerde sel su seviyenin üzerine yükseltilmesi gibi yapısal yaklaşımların değerlendirilip
uygulanması,
✓ Şehir ve kırsal alanlarda yapı ruhsatı verirken sel, heyelan, vb tehlikelerin de dikkate
alınması,
✓ Sellere maruz kalan illerde yaşanan afetlerin tekrarlanmaması için afetlerin yıkıcı
etkisinin neler olabileceğini gelecek kuşaklara aktaracak faaliyetlerin düzenlenmesi,
✓ Bina cephelerinde yaygınca görülen boya hasarlarına karşı önlem alınması,
✓ İstinat duvarlarında görülen hasarlara dikkat çekilmesi,
✓ Çatılardan kaynaklanan sorunlardan dolayı çatı katlarında yaygınca görülen su nem
hasarlarına karşı önlem alınması gibi konuların göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
Yapının çatı ve zemininde, su ve neme karşı yalıtımı standartlara uygun olarak
yapılmalıdır. Özellikle su-neme karşı gerekli önlemler alınmadığı taktirde yapılarda;
yüzeylerde lekelenmeler, çiçeklenme, küflenme, kabarma, iç gerilme çatlakları, parçalanma,
dökülme, erime, metallerde korozyon vb. hasarları yapılarda yaygınca görmek mümkündür.
Ülkemizde su-nem yalıtımı zorunluluğu yakın tarihte getirilmiştir. Fakat
uygulamalardaki sorunlardan dolayı yapısal sorunlar devam etmektedir. Bu konuda sektörde
çalışan uygulamacılara eğitim verilmeli, hatalar minimize edilmelidir. Yapılardaki su-nem
sorunları hem yapı sağlığını hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Makro ve
mikro ölçekte su-nem sorunlarına üretilecek çözümler ile daha sağlıklı ve uzun ömürlü yapılar
elde edilecektir.
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İKLİM DEĞİŞİMİ VE İNSAN MÜDAHALELERİNİN, TRABZON SERA
GÖLÜNDE, HABİTAT BOZULMASINA ETKİSİ
Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Y. Selçuk ERBAŞ
Gümüşhane Üniversitesi
Üniversite Adı (Bölüm vd. yazmayınız)
ÖZET
Bu çalışmada iklim değişimi ve insan etkilerinin Trabzon Sera Gölünün fiziksel habitat
değişimine etkisi irdelenmiştir. Çalışmada, göl ve çevresinin fiziksel değişiminin irdelenmesi
için basılı ve sayısal haritalar, fotoğraf ve alan incelemesi ile birlikte haritacılık ve CBS
teknikleri kullanılmıştır. Sera gölü 1950 yılında meydana gelen doğal bir yamaç heyelanı ile
oluşmuştur. Göl oluştuğunda uzunluğu 4170 m, en geniş noktası 250m, en dar noktası 50m,
alanı 20.20ha ve derinliği 25m idi. Göl doğal veya insan etkisi ile oluşan heyelan, erozyon ve
seller sonucu Sera deresinin taşıdığı sediment ve katı atıklarla sürekli dolmaktadır. Göl yatağı,
1950 ile 2000 yılları arasında dolarak göl uzunluğu 730m ye kadar düşmüş ( kazılarak
temizlenen kısımla birlikte 970m), 3200mlik kısım dolma sonucu karalaşmıştır. 2010 yılında
planlanan tabiat parkı ve dinlenme alanı için yapılmış olan dolgu ile göl uzunluğu 970m’ye
inmiştir. 2019 yılında göl Doğal SİT statüsü kazanmıştır.2018 ve 2019 yaz ve sonbahar selleri
sonucu gölde dolma ve sığlaşma artmış ve su derinliği maksimum 14m’nin altına düşmüş
durumdadır. Müdahale ve dolmalarla göl alanı 3.87ha daha azalmış ve 20,20ha’dan 13.3ha’a
düşmüştür. İnsan müdahaleleri sonucu oluşan göl alanı ve tabanındaki değişim, göl ve akarsu
kenarındaki doğal habitatta da söz konusudur. Göl ve akarsuyun kıyı habitatları büyük oranda
zarar görmüş ve görmeye devam etmektedir. Akarsu havzası doğal kıyı habitatlarının %80inden
fazlasını, 13.3ha kalan göl alanını çevreleyen kıyı alanı ve habitatlarının 1.5ha’lık kısmını insan
müdahaleleri ile kaybetmiş durumdadır. Gölün fiziksel bütünlüğü ve ekosisteminin
korunabilmesi için tüm yaralanıcı, hizmet sağlayıcılar ve ilgi gruplarının dâhil olduğu,
sürdürülebilir koruma ve alan kullanım planlaması yapılmasına acil ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Trabzon Sera Gölü, İklim Değişimi, insan müdahaleleri, habitat bozulması
ABSTRACT
In this study, climate changes and human effects on Sera Lake was investigated. Physical
changing of the Sera Lake and basin has been investigated by using published and digital maps,
photos and insitu habitat investigations and mapping and GIS techniques. Sera Lake was
formed by a slope landslide which took place on Sera Creek in 1950. The lake had area of 20,20
ha and 4170m length at the time of lake formation. The lake has been constantly filled and
shallowed with the sediment and wastes carried by Sera Stream caused by natural and humaneffected landslides, erosion and floods. During the period between 1950 to 2000, the upper part
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of the lake filled up 730m and fell to 970 meters with the fillings made after 2010 in order to
fill the park by public institutions. Year of 2018 and 2019 heavy rain and floods caused
sediment filling effects in lake basin. The depth of the lake was 525 m and it has decreased
below than 14m. The lake area of 3.87ha was lost and the surface of the lake fell from 20,20 to
13.3ha.The Sera stream and the lake’s coastal perimeter/riperian zone have been subjected to
continuous human intervention. Lake habitats like the lake floor, in and out of the water , coastal
vegetation has also been severely damaged by human activities. Sustainable conservation and
land use planning should be made to cover all beneficiaries, infrastructure providers and interest
groups in order to protect the ecosystem and physical integrity.
Keywords: Sera Lake, Climate change, human effect, habitat degredation.
GİRİŞ
Dünya yüzeyinin %71’i sularla kaplıdır. Bu suların %97’sini deniz ve okyanuslar oluşturur.
Geriye kalan %3’lük kısım ise kutuplar vd. buzullarda donmuş halde bulunan sularla beraber
iç sular dediğimiz nehir, göl ve yapay göller olarak adlandırılan baraj gölleri ve göletler le
birlikte yer altı sularından oluşmaktadır.
Heyelan set gölleri Türkiye’nin tatlı su kaynaklarında önemli bir yer tutmaktadır. Toprak
kaymasına bağlı olarak Akarsu yatağının toprak kütleleriyle kapanması sonucu oluşan heyelan
set gölleri, Türkiye’de ve de Karadeniz Bölgesi’nde pek çok sayıda bulunmaktadır (Akkan
vd.1993). Heyelan set göllerine örnek olarak Bolu (Yedigöller, Abant Gölü), Trabzon (Sera ve
Uzun Gölleri), Amasya (Borabay Gölü ), Erzurum (Tortum Gölü), Artvin (Şavşat ve Borçka
Karagöller) verilebilir (Aksoy, 2012 ).
Doğu Karadeniz bölgesinin %64'ünde heyelan riski bulunur ve heyelanlar Trabzon ilinde
tekrarlanan bir problemdir (Reis ve ark.2009). Aynı şekilde Sera Deresi Havzası, Raja ve ark.
(2017) tarafından yapılmış çalışmada (Şekil 1) yüksek heyelan riski olan bir havza olduğu tespit
edilmiştir.

Şekil 1. Sera Deresi havzası ve havzanın heyelan duyarlılığı ( Kırmızı çok yüksek, Sarı orta
seviyede, Yeşil çok düşük riskli alanlar) ( Raja vd. 2017)
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Sera Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 10.05.2019 tarihli ve 111140 sayılı karar ile
“Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü
Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir (URL-1, 2019.). Sera Gölü ve çevresi gibi korunan
alanlar arasında bulunan doğal parklar ( fiili durum), koruma kullanma dengesi gözetilen
sürdürülebilir bütünleşik planlama kapsamında vatandaşlara dinlenme ve eğlence olanakları
sunan, kendine özgü bitki örtüsü ve vahşi yaşam (doğal hayvanlar) özellikleri olan doğa
parçalarıdır. Bu alanlar kentin ekolojik, ekonomik ve estetik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra
vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını da karşılar ( URL- 2, 2019).
Karadeniz ve Trabzon ılıman iklim karakteri ile aynı özelliklere sahip olan Sera Gölü ve havzası
( Şekil 3) Trabzon merkez ve Akçaabat meteoroloji istasyon değerlerine yakın yağış (Trabzon
820,7 mm/yıl, Akçaabat 842mm/yıl, URL-3,2019, URL-4, 2019) almaktadır.

Şekil 2. Trabzon ve çevresinde mevsimsel yağış ve sıcaklık değişimi ( URL 3,2019 )
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin arazi yapısının çok dik eğimli olması ve Türkiye’nin en çok yağış
alan bölgesi olmasından dolayı, bölge taşkın ve heyelan açısından risklidir (Karagül, 1999). Bu
bölgedeki yağış eğiliminin artması taşkın riskini de arttıracaktır. Kankal ve Akçay’ın ( 2019)
çalışmasına göre Trabzon için “çok yüksek” ve “yüksek” yağış grubunda Mart, Nisan, Haziran,
Temmuz ve Eylül aylarında artan yönde; Şubat, Mayıs ve Ekim aylarında ise azalan yönde bir yağış
eğilimi olduğu belirlenmiştir. Bölge özellikle yaz ve sonbahar başı döneminde ani ve aşırı yağışa

ve buna bağlı yoğun erozyon, heyelan ve taşkın olaylarına, bunun bir sonucu olarak ta göl
yatağının dolarak karalaşmaya neden olmaktadır.

Şekil 3. Trabzon ve çevresinde yıllara göre yağış artış trendi ( Bahadır ve Özdemir,2011)
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Sera Gölü, 1950 yılında Yıldızlı sırtlarında meydana gelen büyük bir heyelanın Sera Deresi yatağı
üzerinde bariyer oluşturması sonucu oluşmuştur (Aksoy, 2012). Doğal bir set gölü olan Sera Gölü’nün
oluşum döneminde 25 m. derinliğe sahip olduğu Boztaş (1986), Zengin ve Kurtoğlu ( 2006) ve Demir
ve ark (2015) çalışmaları ile tespit edilmiştir. Vadinin topografı yapısı irdelendiğinde, gölün oluşum
döneminde derinliğinin 25 m. olması fiziki yapıya da uygundur.

Su debisi mevsimsel olarak 50-350 L/sn. arasında değişen Sera Deresi’ne çok sayıda küçük
derenin bağlanması ile göle bol miktarda besin maddesi taşınmaktadır. Bu etkinin bir sonucu
olarak göl ötrofik karakterlidir ( Zengin ve Kurtoğlu,2006). Göl havzasında, evsel vd. katı ve
sıvı atıklarıyla gölü etkileyen çok sayıda yerleşim ve fındık bahçelerinin ağırlıkta olduğu
oldukça geniş bir tarım alanı bulunmaktadır
Sera Gölü ve çevresi vejetasyonu Alnus glutinosa subsp alt türü dahil olmak üzere odunsu
taksonlardan oluşur. Barbata (kızılağaç), Ulmus minor subsp. Minor (karaağaç), Laurocerasus
officinalis (defne), Quercus patraea subsp. Iberica (sapsız meşe), Coryllu sovellena (fındık), Carpinus
betulus (adi gürgen) ve Castanea sativa (tatlı kestane). Bu türlerin yanı sıra koruma alanı içinde

mandalina, portakal, kavak ve söğüt ağaçları gibi diğer bitki türlerine de rastlanmaktadır
(Çavuş, 2014, Düzgüneş vd. 2017).
Göl faunası, bir kısmı balıklandırma amaçlı göle bırakılmış olan türlerden olan, sazan (Cyprinus
carpio) ve kerevit (Tatlısu ıstakozu; Astacus leptodactylus) doğal fauna ise Barbus sp. ve Alburnus
sp. Oluşturur ( Zengin ve Kurtoğlu,2006). Yaban hayatından kurbağa ve yılan türleri, semender,
kaplumbağa ve yaban ördeği, kaz vd. birkaç kuş türü, memelilerden çakal, su samuru, gelincik
göl ve çevresinin doğal hayvan türlerinden bazılarıdır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma alanı olarak seçilmiş olan Sera Gölü, Trabzon’un batısında Akçaabat ilçesi sınırlarında,
Sera Deresi üzerinde ve sahilden 2,5 km. güneyde bulunur. Gölde zamansal ve alansal habitat
değişimlerin tespiti için, hava fotoğraflar arı, topografi haritaları, kadastro harita ve diğer veriler
kullanılmıştır. Tespit edilen değişikliklere neden olan faktörlerin değerlendirilmesinde yerinde
ölçüm ve tespitlerden yararlanılmıştır. Ayrıca iklimsel veriler ve yağış eğilimi analiz edilerek
göl habitatlarındaki değişimler ve gelecekteki olası değişimler ve riskler ortaya konmuştur.
Üç aşamadan oluşan çalışmanın birinci aşamasında araştırmanın amaçları, kapsamı ve
araştırma alan sınırları belirlenmiştir. İkinci aşama gölün değişimine ait basılı veya dijital
haritalar kullanılarak göl kıyı kenar çizgisi ve topografik veriler, Google Earth ve ICONOS
uydu sayısal görüntülerinin derlenmesi ve arazi çalışmaları, yürütülmüştür. Üçüncü ve son
aşama ise Sera Gölü’nün yüzey alanına ait mevcut durum ve göl alanındaki alansal değişimlerin
CBS teknikleri kullanılarak analiz edilerek, doğal göl ve kıyı alanındaki habitat değişiminin
neden ve sonuçları irdelenmiştir.
BULGULAR VE İRDELEME
Sera Gölü su toplama havzasının alanı 119 km2’dir (şekil1). Çalışma ile gölün ilk seviyesi temel
alınarak eş yükselti eğrilerine göre yapılan ölçüm ile gölün oluşum dönemindeki uzunluğu 4170
m, en geniş noktası 250m, en dar noktası 50m olarak tespit edilmiştir (Şek.4). Göl aynası (yüzey
alanı), 1950’de 20,2 ha iken 2019’da 13.3hektara düşmüştür (kayıp % 34). Kazılarak
kurtarılmaya çalışılan alanla ( 2.98ha) birlikte dolarak karalaşan alan, 1950 ye göre göl alanının
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%51 ine ulaşmıştır. Göl uzunluğu 1950’de 4170m iken 2019’da 730m’dir (dolan güney
kısımda kazı yapılarak rehabilte edilmeye çalışılan alan dâhil 970m.). Göl 67 yıllık süreçte
uzunluk açısından %82,5’ini, alan olarak %51’ini kaybetmiştir. 2000-2010 döneminde
erozyonla dolma ve tesis yapımı amacı ile yapılan düzenleme sonucu 3.87 ha ve 2018-2019
selleri ile taşınan alüvyonlarla göl yüzeyi alanı 2.98ha’ı dolarak 250mlik kısmı karalaşmıştır.
Bu alan kazı makineleri ile bir metreye kadar derinlikte kazılarak göl yüzey alanı korunmaya
çalışılmaktadır. Ancak bölgede ani ve şiddetli yağış artma eğilimdedir ve buna bağlı göle
boşalan sel ve rusubat miktarı artma eğilimde olacaktır. Sera Deresinin her yağış döneminde
yoğun bir şekilde taşıdığı sediment, göle ulaşmadan üst havzada tutulması için gerekli tedbir
alınmaz ise, sığlaşan ve karalaşan bölge, yakın gelecekte daha da ilerleyerek, kazı yapılan sığ
bölge ile birlikte %69’u kaybedilmiş ( şekil 4) olan göl alanının, daha da büyük kısmının
sığlaşma ve karalaşma riski mevcuttur.

Şekil 4. Sera gölü göl alanının 1950 ( sol) 2000-2019 dönemi ( sağ) değişimi

Sera Gölünün su kütlesi, doğal ve insan etkisi ile havzada oluşan heyelanlar ve erozyon ile
oluşan sediment birikimi sonucu önemli derecede azalmıştır. Demir ve ark.(2015) tarafından
yapılan bir çalışmada 50 yıllık sürede (1957-2007) (Şekil 5), sediment dolması nedeni ile göl
derinliğinin 11m, göl alanının 6.5ha(%32) ve su hacminin %62 (1.271.991 m3) azaldığı (göl
hacminin 2.028.043m3’ten, 756.052m3’e düştü) ortaya konmuştur. 2007-2019 döneminde
meydana gelen sellerle oluşan dolma neticesi göl hacminin %70 kadar azaldığı
öngörülmektedir.
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Şekil 5. Sera Gölü yüzey alanı 1957–2007 döneminde değişimini ( Demir ve ark, 2015)
Gölün su hacmi ve alanındaki değişimlerle birlikte, insan müdahaleleri nedeni ile gölün hem
sucul hem de göle bağımlı kıyı kenar çizgisi dışındaki habitatlar zarar görmektedir. Göle su,
sediment ve kirletici taşıyan Sera Deresi yatağının büyük bölümü dere ıslah gerekçesi ile beton
duvar ve kanal içerisine alınması sonucu, akarsuyun doğal kıyı ve habitat kaybı %70-80
seviyesindedir. Dere yatağının geçirimsiz betonarme kanala alınmasının etkisi ile üst havza ve
yamaçlarda, yağışla birlikte, su ve heyelan-erozyonla oluşan sediment, üst havzada ve yetersiz
olan bentlerde tutunamayarak direkt göle taşınmakta, göl yatağını ve zemin habitatlarını
bozmaktadır. Göl aynası etrafında yapılan duvar, araç ve rekreasyon yoları, tesisleşme nedeni ile gölün
su ve kara ekosistemlerinin geçiş zonu ve en önemli doğal kıyı habitatı (riperian zon) ve peyzaj
değeri olan yeşil kuşak kaybı 1,5 hektarın üzerindedir. Bu kayıp kıyı alanlarına yapılan her türlü
müdahale sonrası daha da artmaktadır.
2002 yılı öncesi dönemde göl ve kıyı habitatında erozyonla dolma harici önemli bir bozulma
olmadığı Şekil 5’teki 2002 dönemi fiziki haritada görülmektedir. Bu dönemden sonra göl yatağı
ve kenarlarında yapılan tesisler ve yol, duvar vd. çalışmalar ile (Tablo 1) Sera Gölü kıyı kenar
çizgisi ve doğal kıyı habitatları büyük oranda zarar görmüştür. Gölün sucul ve kıyı habitatlarına,
doğal ekosistemine ve doğal peyzajına zarar veren etkenleri Tablo 1. de verildiği gibi
sınıflandırmak mümkündür.
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Tablo 1. Sera gölünün içi ve göl çevresi morfolojisi ile birlikte habitat değişimine neden olan en önemli
etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

1-Doğal dolma ve yapay dolgular.

2- Göl ve kıyı habitatlarını tahrip eden, araç, yürüyüş amaçlı yol vd. kıyı yapılaşmaları

3-Dere ıslahı ile yatak daralması ve yamaçlarda yol vd. müdahalelerle oluşan heyelan, kütle
hareketleri.

4-Yağış havzasından taşınan katı, sıvı, gübre vd. atıklar .

5- Erozyon ve heyelanlar ile oluşan sedimentin göle ulaşmadan, akarsuyun üst havzasında
tutulmasını sağlayacak yeterli alan ve hacme sahip sediment tutucu bent/gölet sitemi ya da
sistemlerinin olmayışı.
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SONUÇ VE İRDELEME
Trabzon ve Doğu Karedeniz bölgesinin önemli sulak alanlarından ve turistik cazibe
merkezlerinden birisi olan Sera Gölü, doğal yapıya duyarsız, bilimsel kriterlere uygun olmayan
müdahaleler ve yetersiz önlemler sonucu dolma ve tahribat nedeni ile çok uzun olmayan bir
süreçte ekolojik ve fiziksel olarak bozulma ve yok olma riski taşımaktadır.
Göl, yüksek heyelan riski olan havzada oluşan doğal erozyon, yol ve yapı amaçlı yamaç yarma,
açma faaliyetleri ve doğal etkilerle oluşan kütlesel toprak hareketleri, heyelanlar nedeni ile
yoğun sediment taşınım nedeni ile hızla dolmaktadır.
Göl su kalitesi, havzadan taşınan sediment, gübre ve organik ve inorganik kirleticiler nedeni ile
azalmakta, yağışla gelen kil ve aşırı plankton gelişimine bağlı bulanıklık ve su renginde ve
yüzeyde estetik olmayan görüntüler oluşmaktadır. Bu sürecin devam etmesi durumunda gölün
sığlaşması ile birlikte, organik madde artışına paralel bozuşma ve buna bağlı göl içerisinde,
istenmeyen koku oluşumuna da neden olma riski yüksektir. Gerekli önlem ve bent vb. yapısal
tedbirler alınarak, göle taşınan sediment, besin elementleri, kirleticiler akarsuyun üst kotlarında
tutulmaz ise, gölün yakın gelecekte dolma ve bataklık karakteri gösterme riski mevcuttur.
Geçici ve pahalı yöntemler olan, göl tabanında biriken sediment mekanik yöntemlerle
boşaltılma süreci yerine üst kotlarda sediment ve diğer kirleticileri tutma kapanları (yeterli alan
ve hacme sahip bentler vd.) yapılmak sureti ile gölün dolma ve kirlenme riski ortadan
kaldırılabilir.
Gölün su-kara arakesiti olan kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 5-10m lik kıyı kuşağını oluşturan
habitat/doğal yaşam alanlarına aşırı müdahale mevcut. Bu göl ve göle bağımlı ekosistem ve
türlerin varlığını tehdit etmektedir. Mutlak korunması gereken Doğal SİT olan Sera Gölünün
su ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilirliği için ekolojik yapı, tehditler ve riskler irdelenerek
koruma planları, göl ve çevresinden yararlanma koşulları mutlaka belirlenmelidir.
KAYNAKLAR
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CİLT KANSERİ TANISINDA MEVSİMİN ÖNEMİ VAR MI?

Doç.Dr., Yasemin BENDERLİ CİHAN
Kayseri Şehir Hastanesi
Uzm.Dr., Alaettin ARSLAN
Kayseri Şehir Hastanesi
ÖZET
Amaç: Son 20 yılda dünyada ve ülkemizde cilt kanseri giderek artan insidansı ile dikkati
çekmektedir. Mortalite oranları düşük olmakla birlikte; fonksiyon bozuklukları, estetik
bozukluklar gibi morbidite oranı yüksek olmasından dolayı tedavisi önem arz etmektedir. Bu
çalışmada, hastanemizde teşhis ve tedavileri yapılan cilt kanserli hastalarda teşhiste mevsimsel
dağılımın önemi araştırıldı.
Materyal ve Metod: Cilt kanseri nedeniyle opere edilen 572 hastanın tanı tarihleri
mevsimlere göre değerlendirildi.
Bulgular: Olguların %53.8 (308 olgu) erkek, %67.8 (388) 65 yaş ve üzeri idi. En sık
histopatolojik tanı %71.4 oranla bazal hücreli karsinom (BCC), ikinci sıklıkta skuamoz hücreli
karsinom (SCC) bulundu. En sık yerleşim yeri baş-boyun bölgesi iken burada da sıklık sırasına
göre burun ve yanak idi. Teşhis edildiği tarih göz önünde bulundurularak mevsimlere göre
değerlendirildiğinde en sık sonbahar dönemi, en az ise yaz döneminde idi. Teşhis edildiği
mevsimlere göre analiz yapıldığında cinsiyet (p=0.521), yaş (p=0.327), kanser türü (p=0.791)
ve yerleşim yerine (p=0.121) göre farklılığın olmadığı görüldü (tablo 1).
Sonuç: Çalışmamızda, cilt kanserinin teşhisinde mevsimin etkisinin olmadığı görüldü.
Mevsimin cilt kanserinde teşhiste yerini aydınlatmak için daha geniş seriler yapılması
gereklidir.
Anahtar kelimeler: Cilt kanseri, tanı, mevsim
Giriş
Son 20 yılda dünyada ve ülkemizde cilt kanseri giderek artan insidansı ile dikkati
çekmektedir. Mortalite oranları düşük olmakla birlikte; fonksiyon bozuklukları, estetik
bozukluklar gibi morbidite oranı yüksek olmasından dolayı tedavisi önem arz eder. En çok baş
ve boyun, el sırtı gibi güneş ışınlarına maruz kalan yerlerde görülür. Bazal hücreli karsinom
(BCC) en sık karşılaşılan türüdür. Epidemiyolojisinde güneş kaynaklı ultraviyole ışınları
önemli rol oynar. Herkesin deri kanserine yakalanma riski olmasına rağmen açık tenli, çok
sayıda büyük ben ve lekeleri olan, uzun süreli güneşe maruz kalan, çocukluk döneminde güneş
yanığı öyküsü olan kişilerin deri kanserine yakalanma riski daha fazladır. Bu nedenle güneşten
korunma önemlidir (1,2).
Birçok epidemiyolojik çalışmalarda güneş ışınları ile cilt kanseri gelişme riski, arasında
ilişki olduğu rapor edilmiştir (1,2). Rosa ve ark.larının yaptıkları çalışmada, şubat ile nisan ayı
dönemlerin arasında doğanların yaz dönemine göre doğanlarda non-melanoma cilt kanseri
gelişme riskinin daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir (3). Crocetti ve ark.ları melanomun
yaz döneminde daha çok teşhis edildiğini bildirmişlerdir (4). Ayrıca prostat, kolon, melanom,
over kanseri gibi kanserlerde, kanser gelişme riskinin, prognozun, ve mortalitenin mevsimsel
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ilişkisinin olduğu bildirilmiş. Yazın teşhis edilen kanserlerde prognozun daha iyi olduğu
bildirilmiştir (5). Bu çalışmanın amacı, hastanemizde teşhis ve tedavileri yapılan cilt kanserli
hastalarda teşhiste mevsimsel dağılımın önemi araştırıldı.
Materyal-Metot
2005-2013 yılları arasında cilt kanseri nedeniyle opere edilen 572 hasta tanı tarihleri
mevsimlere göre değerlendirildi.
Bulgular
Olguların %53.8 (308 olgu) erkek, %67.8 (388) 65 yaş ve üzeri, %71.7 (410) BCC, en
sık yerleşim yeri yanak (%23.8) sonra burun (%22.9) idi. En sık opere olan dönem sonbahardı.
Teşhis edildiği mevsimlere göre analiz yapıldığında cinsiyet (p=0.521), yaş (p=0.327), kanser
türü (p=0.791) ve yerleşim yerine (p=0.121) göre farklılığın olmadığı görüldü (tablo 1).
Tablo 1. Hasta özellikleri ve mevsimine göre dağılımı
Hasta ve tümör
özellikleri

Hasta sayısı

Kış

İlkbahar

P value
Yaz

Sonbahar
(<0.05)

Cinsiyet
dişi

264 (%46.2)

62

67

53

82

erkek

308(%53.8)

87

81

56

84

0,521

Yaş (yıllar)
=<40

23(%4)

6

5

8

4

<64

161(%28.1)

42

39

36

44

=>65

388(%67.8)

100

104

65

118

BCC

410(%71.7)

105

109

73

123

SCC

149(%26.0

40

37

32

40

MM

13(%2.3)

4

2

4

3

Burun

131(%22.9)

35

39

21

36

Yanak

136(%23.8)

25

35

31

45

30(%5.2)

10

4

7

9

63(%11)

19

17

17

10

30(%5.2)

10

12

2

7

176(%30.8)

49

40

31

56

5(%0,8)

1

1

0

3

0,327

Kanser türü
0,791

Yerleşim yeri

Dudak
Gövde,
extremite
Kulak
Diğer bölgeler
Bilinmeyen

0,121

Çalışmamızda, cilt kanserinin erkeklerde daha sık görüldüğü; en sık histopatolojik tanı %71.4
oranla BCC, ikinci sıklıkta skuamoz hücreli karsinom (SCC) bulundu. En sık yerleşim yeri başboyun bölgesi olduğu ve sıklık sırasına göre burun ve yanak idi. Bu bulgularımız literatür ile
uyumlu bulundu (1,2) Cilt kanseri teşhis, mevsimlere göre değerlendirildiğinde en sık sonbahar
dönemi, en az ise yaz döneminde idi.
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Tartışma
Quatresooz ve ark.larının batılı toplumlar üzerinde yaptıkları çalışmada, malign
melanom ve BCC’nin geç ilkbahar-erken yaz ve orta sonbahar dönemlerinde daha çok teşhis
edildiğini belirtmişlerdir. Sonuçta da mevcut bulgular kanser dahil cilt hastalıklarının teşhisinde
spesifik olmayan mevsimsellik gösterdiğini belirtmişlerdir(6). Crocetti E ve ark.ları İtalyan
halkında cilt dışı tümörler ile cilt melanomunun mevsimsel dağılımına bakmışlar. Melanomun
yaz başında daha çok teşhis edildiğini rapor etmişlerdir (7). Bianconi F ve arkadaşlarının
çalışmasında melanom ve melanom dışı cilt tümörlerinde mevsimsel farklılık gözlenmemiş.
Her iki grupta sonbaharda en yüksek riski göstermiş. Ayrıva gövde yerleşimli cilt tümörlerinde
istatistiki olarak bir mevsimsel etki gösterilmiş (8). Gefeller O ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada son zamanlarda yapılan 3 çalışmada gösterilen ilkbaharda doğan insanların daha
yüksek melanom riski taşıdığına karşıt olarak nüfusun doğum ayı dağılımını ayarladıktan
sonra, mevsimsel etkinin kaybolduğunu gözlemlediler (9).
Sonuç
Sonuç olarak çalışmamızda, cilt kanserinin teşhisinde mevsiminin etkisinin olmadığı
görüldü. Mevsimin cilt kanserinde teşhiste yerini aydınlatmak için daha geniş seriler yapılması
gereklidir.
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IMPACT OF RADIO PROPAGATION MODELS ON A CROSS-LAYER
PROTOCOL TO PROVISION QoS IN WIRELESS MULTIMEDIA
SENSOR NETWORKS
Assist. Prof. Dr. Alper K. Demir∗
Adana Alparslan Turkes Science and Technology University

Abstract
Wireless multimedia sensor networks (WMSNs) depend upon novel Quality of Service
(QoS) protocols for real-time and multimedia applications because of having limited resources and
inherent features. In this paper, we examine the impact of radio propagation models, namely Friis
Free Space, 2 Ray Ground and Hata Urban, on a cross-layer protocol, XLCP, to offer QoS in
Wireless Multimedia Sensor Networks. XLCP, unifying network routing and MAC functionalities,
is a cross-layer protocol that enables scalable service differentiation. Performance results indicate
that radio propagation models influence QoS level in simulations for XLCP protocol. As far as we
know, both exploring the impact of physical layer propagation model on the higher layer protocols
and development of physical layer aware protocols are still an unexplored area.
Index Terms: Wireless multimedia sensor networks, multimedia, QoS, radio propagation model.
I. Introduction
Technological advances in hardware devices such as CMOS cameras and microphones have
enabled low cost curtailed embedded sensor devices equipped with video and audio assemble
components [1], [2]. Networking such hardware devices gathering multimedia content from
physical environment is named as Wireless Multimedia Sensor Networks (WMSNs) [3], [4]. In
order to successfully run WMSN applications, a concrete degree of Quality of Service (QoS)
guarantees, such as reliable and timely transmission of multimedia content, is expected from the
WMSN. QoS describes satisfaction level of application concerns from the underlying
communication network or discerned traffic quality level that the underlying network gives to an
application. For having constrained resources such as memory, storage, processing and bandwidth,
WMSNs indicate considerable QoS provisioning challenge. On the other hand, protocols
developed for traditional wireless networks and ad hoc networks are not applicable to WMSNs.
Therefore, brand-new generations of protocols are required for WMSNs. Increasing number of
WMSN applications, such as mission critical target tracking in battlefields and real-time
emergency response will become reality once challenges are tackled.
Traditional layered wireless protocols are inadequate for WMSNs since layered design inherits
redundancy and common dependencies exist in different layers. Thus, cross-layer design
approaches have emanated to address performance enhancement of WMSN protocols [5], [6]. In
order to meet QoS requirements of WMSN applications, cross layer design is very crucial for
improving the performance and efficiency of protocols. In our previous studies, we presented a
cross-layer communication protocol, XLCP [7] that unifies routing and MAC functionalities and
enables scalable service differentiation in order to meet QoS requirements of WMSN applications.
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XLCP is also tested and confirmed in an image, voice and activity transmission applications [8]–
[10].
The performance of a wireless protocol is affected by the underlying radio propagation model.
The number of nodes within a collision domain that is a crucial parameter for contention and
interference is obtained by the radio propagation model [11]. Consecutively, ability of transmitting
a packet to a node is directly affected where QoS metrics, such as reliability, throughput and delay,
results in different figures. In this paper, the impact of radio propagation models on XLCP to
provision QoS in WMSNs is examined.
II. Related Work
There is not much research on how radio propagation models impact on the performance of the
protocols in wireless multimedia sensor networks (WMSNs). There has been some research in
wireless ad hoc networks [11], [12] and sensor networks [13]–[15]. The impact of acoustic
propagation models on the higher layer protocols are investigated in the scope of underwater
wireless sensor networks [16]. The literature review shows that the influence of propagation models
on the performance of the WMSN are not investigated deeply yet. This gap within the research
inspired this work.
III. XLCP: A Xross-Layer Communication Protocol for Service Differention
XLCP unifies MAC and Routing protocol functionalities into a single module [7]. XLCP is a
fairly simple protocol because of resource limitation of sensor nodes. It is completely stateless,
based on localized packet forwarding, and assumes location awareness. Each node is required to
find out its location relative to sink. Localized packet forwarding decisions are determined by a
cost function leveraging feedback on the level of energy, data rate, channel quality and available
buffer length in order to determine the best next hop. During CSMA/CA-like MAC operation,
nodes randomly access to channel. XLCP also utilizes back-off interval, inter frame spacing and
MAC frame retransmission counts. By differentiating such parameters and utilizing the cost
function, QoS (i.e. reliability, throughput, delay, reliability, or combinations) differentiation is
achieved.
Every sensor nodes achieve distributed duty cycling. First of all, all sensor nodes reside in IDLE
state where they listen to the communication channel. Upon detecting a communication over the
channel, o sensor node sets the channel busy until timer expires. Whereas a packet associated to
class Q is determined and the channel is available, a sensor note sets itself to RTSI state to send an
RTS-I packet. During RTSI state, the CSMARTSI algorithm similar to CSMA/CA method with
parameter values depending upon QoS class of the packet is applied by a sensor node. RTS-I
packets are investigation packets to determine the quality level of the next forwarding node. Such
different QoS parameters results with service differentiation. Subsequently, a sensor node
broadcasts an RTS-I packet and it transfers into WCTSQ state to receive for a CTS-Q packet. Then,
it collects all CTS-Q packets associated with the packet for WCTSQQ period.
When a sensor node receives a broadcast RTS-I packet, the sensor node transfers into CTSQ state
and determines the QoS-cost value that will be inserted into unicast CTS-Q packet provided that
the sensor node is in IDLE state and is closer to sink within a given threshold. The QoS-cost value
is determined by a cost function based on SNR, remaining energy, data rate and buffer length. CTS-
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Q packets carry out quality level of a node, cost value, computed by a cost function. Cost value is
used as one-hop feedback control in routing decisions. During CTSQ state, the sensor node
performs CSMACTSQ algorithm akin to CSMA/CA approach with parameter values assigned to QoS
class of the packet.
The sensor node collects the CTS-Q packets during WCTSQQ period to select the best candidate
node that send the highest QoS-cost value in CTS-Q packet to transmit the data packet by getting
into DATA state. In DATA state, the sensor nodes send the data packet to a relay node that
transmitted the highest QoS-cost value injected into CTS-Q packet. In order to send data packet to
candidate relay node, sensor node applies CSMADATA algorithm. Immediately, if acknowledgement
is enabled, the sensor node gets into WACK state to receive an acknowledgement packet.
Otherwise, it gets into IDLE state. When a sensor node receives a packet, it updates received SNR
value of related packet by applying exponential weighted moving average.
IV. Radio Propagation Models
We examine the impact of radio propagation models, Friis Free Space, 2 Ray Ground and Hata
Urban, on a cross-layer protocol, XLCP, to provision QoS. For Friis, the received power by an
antenna in dBm is given as:
Pr = Pt + Gt + Gr −(32.46+20∗ log10B +20∗ log10d)

(1)

where B is in mega hertz, and d is in kilo meters.
For 2 Ray Ground, the received power by an antenna in dBm is given as:
Pr = Pt + Gt + Gr −(20∗ log1050+20log101.5−40∗ log10d)

(2)

where d is in meters.
For Hata Urban, the received power by an antenna in dBm is given as:
PL11 = (1.1∗ log10B −0.7)∗1.5−(1.56∗ log10B −0.8)

(3)

where d is in meters.
PL1 = 69.55+(26.16∗ log10B −(13.82∗ log1050)− PL11)

(4)

PL2 = 44.9−6.55∗ log1050

(5)

Pr = Pt + Gt + Gr −(PL1+ PL2)

(6)

where B is in mega hertz.
V. Performance Evaluation
In sequence to gain insights on the impact of radio propagation models on XLCP protocol, we
carried out detailed simulations on an in-house developed simulator in Matlab environment [17].
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The NS-2 simulator [18], [19] is used as a reference for implementing XLCP in Matlab language.
Table I represents the general simulation environment parameters.

Table I: WSMN Simulation Parameters

Table II: Simulation Parameters used in XLCP (X=rtsi, ctsq, data, ack)
In simulations, 48 sensor nodes are randomly deployed in a 40m×40m sensor network field. It is
presumed that the nodes and sink are stationary and the network does not have any vacated region.
Constantly, the sink is located at coordinates (20,0)m. In each simulation, concurrently, 2 events
occur. At coordinates (10,30)m, the first event is fired up and at coordinates (30,30)m, the second
event is fired up. The impact of an event is 8m. Figure 1 represents an example sensor network
topology.
Only 2 QoS classes are specified in simulations. Source sensor nodes around the impact range of
the events generate data packets to be delivered to the sink node. In other words, 2 event packets
are generated at each certain period around the event impact range. If a sensor node has not got
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available buffer, it drops the generated or forwarded packets. Substantial XLCP parameters for
both Q=1 and Q=2 QoS classes are presented at Table II. Duty-cycling is not applied in simulations
(
). In all simulations, it is assumed that the channel has constant bit error rate (BER)
of 10−8. Each simulation is run for 10 sec. Moreover, the average of 5 trials is run with different
network topologies to evaluate the performance of simulations. In simulations, related XLCP
parameters are conformed to the IEEE 802.15.4 parameters. Unless otherwise specified, all
simulations are rigorously run with these parameters.

Fig. 1: An Example Sensor Network Topology

•

•

•

We explored the subsequent QoS performance metrics in performance evaluation:
Per-packet Energy Overhead: This metric represents the consumed total energy of a unique data
packet received at the sink.
Event Miss Ratio: This metric represents the proportion of total lost data packets to total generated
event data packets.
Average Delay: This metric represents the average of end-to-end time delay of all data packets
received at sink.
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Event Reliability: This metric represents the proportion of total received unique data packets at the
sink to total number of generated data packets at source sensor nodes.
Sensed Event Reliability: This metric represents the proportion of total received unique data
packets at the sink to total number of generated and placed into the buffer of a source node data
packets at source sensor nodes.
Throughput is the number of bits received at the sink per second.
In Figure 2 Per-packet Energy Overhead, Event Miss Ratio and Average Delay graphics are
presented. For Per-packet Energy Overhead in Joules, Friis and Hata Urban radio propagation
models show similar linear constant function behavior.

Fig. 2: Per-packet Energy Overhead, Event Miss Ratio and Average Delay Graphics
For Friis and Hata Urban radio propagation models, increasing event frequency do not change Perpacket Energy Overhead. Hata Urban results with slightly lower Per-packet Energy Overhead than
that of Friis. 2 Ray Ground radio propagation model shows variable function behavior for Perpacket Energy Overhead. It is obvious that when event frequency increases, Event Miss Ratio also
gets increased. All Event Miss Ratio graphics are exponential up to a certain event frequency, and
then logarithmic. However, Hata Urban radio propagation model results with lower Event Miss
Ratio than that of Friis and 2 Ray Ground models. And, 2 Ray Ground radio propagation model
results with the highest Event Miss ratio. It is clear that when event frequency increases, Average
Delay also gets increased gradually. All Average Delay functions are in part logarithmic. Hata
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Urban radio propagation model results with lower Average Delays than that of Friis and 2 Ray
Ground models. And, 2 Ray Ground radio propagation model results with the highest Average
Delay.
In Figure 3, Reliability, Sensed Event Reliability and Throughput graphics are presented. For
Reliability, Friis, 2 Ray Ground and Hata Urban radio propagation models show similar negative
exponential function behaviour. Hata Urban results with the best Reliability, and 2 Ray Ground
results with the worst Reliability. Friis, 2 Ray Ground and Hata Urban radio propagation models

Fig. 3: Reliability, Sensed Event Reliability, Throughput Graphics
show similar negative exponential function behavior for Sensed Event Reliability. Hata Urban
results with the best Sensed Event Reliability, and 2 Ray Ground results with the worst Sensed
Event Reliability. For Throughput, again, 2 Ray Ground ends up with the worst results, and Hata
Urban ends up with the best results.
VI. Conclusion
Evaluating performance of the protocols on top of physical layer propagation models is a
frequently neglected research area in WMSN. However, accurate knowledge of propagation
models assists the progress of more efficient, effective and robust network protocols. This study
investigates the effect of propagation model on the performance of a XLCP communication
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protocol that is developed for the needs of WMSNs. The simulations show that physical layer
propagation model impacts the performance of XLCP. This implies that superior protocols can be
designed while considering physical layer propagation model.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI YEŞİL BİNA SERTİFİKA KRİTERLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASINDA ÇEDBİK’İN YERİ VE ÖNEMİ

Yüksek Lisans Öğrencisi Demet SARAÇ
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe Nur ÜNVER
İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Seyhan YARDIMLI
ÖZET
Sürdürülebilir, ekolojik, akıllı yeşil binalar; planlama, inşa, kullanım sürecine kadar tamamen
doğaya karşı tutumunun sorgulandığı mutlak ekosisteme duyarlı olarak tasarlanan ve üretilen
yapılar olarak değerlendirilmektedir. Dünya’da bozulan ekosistemi korumak amacıyla yeşil
binaları teşvik etmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için belli başlı sertifikalar hazırlanmıştır.
Bu sertifikalar çevre kirliliğini azaltmak, çevreye karşı duyarlılığı artırmak ve her geçen gün
yaşlanan dünyanın sürdürebilirliğini sağlamak amaçlı belirli kriterler çerçevesinde standartlar
ortaya koymaktadırlar. Bu kriterler; sürdürülebilir enerji ve su tüketimi, ekolojik malzeme
kullanımı, kullanıcı sağılığı ve konforu, atık kontrolü, iç hava kalitesi, ulaşım, akustik ve kirlilik
gibi belirli kurallardan oluşan standartları ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca ekonomik, ekolojik ve
sürdürebilirliği sağlamak amaçlı oluşturulan sertifikalar, uluslar arası kabul görmüş sertifikalar
olsalar da sosyo kültürel, coğrafik özellikler, yerel malzeme türleri, hukuki alt yapı ve iklim
gibi konuların her ülkede farklılık göstermesi sebebiyle ülkemiz açısından uygunluğu ve
verimliliği farklılık gösterebilmektedir.
Türkiye’de de bu sebeplerden dolayı ülkemizin yerel koşulları göz önüne alınarak ÇEDBİK
standardı oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı; sürekli olarak gelişmekte olan dijital çağda
sürdürebilirliğin tanıtılması ve enerji etkin ekolojik yapılar için uluslar arası kabul görmüş olan
sürdürebilirlik sertifikalarından BREEAM, LEED, GREENSTAR, CASBE, DGNB ve SBTool
sertifika ölçütleri ile Türkiye coğrafi yapısı ve yerel özellikleri baz alınarak oluşturulan
ÇEDBİK sertifikasındaki benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılmasını sağlamak, kendi ulusal
yapımıza ve coğrafyamıza göre hazırlanmış standardı değerlendirmektir. Çalışma sürecinde
Çedbik sertifikasının diğer uluslararası standartlar düzeyinde değerlendirilebilecek bir standart
olduğu ve ülkemiz koşulları açısından sürdürebilirlik bağlamında daha olumlu bulunduğu tespit
edilmiştir. Aynı zamanda Çedbik standardı ulusal olduğundan ülke öz kaynaklarının
korunmasında da daha olumlu bulunmuş ve yaygınlaştırılması konusuna dikkat çekilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina; Yeşil Bina Sertifikaları; ÇEDBİK; Sürdürebilirlik
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1. GİRİŞ
Son yıllarda enerji kaynaklarının hızlı ve bilinçsizce tüketilmesi, insan nüfusunun çoğalması ve
küresel ısınmanın gözle görülür derecede artmasından dolayı çevreye karşı insanlar daha
duyarlı ve bilinçli olmaya başlamışlardır. Bu durum yapılarda ‘sürdürülebilirlik’ kavramını
ortaya çıkarmıştır. Bu kavramın oluşmasıyla dijital çağ mimarisin de sürdürülebilir ekolojik
akıllı binaların önemi artmış ve kendi enerjisini kendi üreten bir başka deyişle akıllı bina diye
adlandırılan Yeşil Bina Kavramı ortaya çıkmıştır (Cassidy, R.ve Wright, G.A.:2009).
Yeşil Bina; Kendi enerjisini üretip yaşam konforunu sağlayan ve bununla birlikte doğaya geri
dönüşümü gerçekleştiren yapılara denilmektedir. Dünya genelinde yeşil binaların enerji
verimliliği ve sürdürebilirliğinin kabullenilmesine yönelik belirli kurallara ve standartlara
uygunluk sağlayan yapılar sertifikalandırılmaktadır. Bu sertifikalar; yaşam döngüsü süresince
arazi seçimi, yerleşim, tasarım, konstrüksiyon, işletim, bakım ve yıkım süreçleri, insan sağlığı
ve çevre üzerindeki etkileri, enerji, su ve malzemenin etkin olarak kullanımı gibi kriterleri
içermektedir (Kayapınar, S.ve Aşkın, A.:2019).
Dünya çapında uygulanabilirliği kabul görmüş ve Türkiye’de de kullanımı yaygın olan
sertifikalar LEED, BREEAM, GREEN STAR, CASBEE, DGNB ve SBTool’dur (Çapkın,
D.F.:2010.). Ancak bu sertifikalar her ne kadar dünya çapında kabul görmüş olsalar da kendi
ülkelerinin fiziksel ve coğrafi yapısı baz alınarak oluşturulduğundan farklı bir ülkede
uygulandığı taktirde bir takım eksiklikler yaşanmaktadır.
Bu nedenle ülkemizde oldukça yaygınlaşan Yeşil Bina Sistem kriterlerinin ölçülebilmesi için
ülkemizin fiziksel ve coğrafi yapısı baz alınarak ÇEDBİK sertifikası oluşturulmuştur.
ÇEDBİK’in sertifikalaşma süreci ile birlikte ülkemiz için özgün bir değerlendirme kullanımı
gerçekleştirilmiş ve sertifikalaşma süresinde oluşan ekonomik çıktıların ülke içerisinde kalması
sağlanmıştır. Bu çalışmanın amacı söz konusu binalar için ülkemizde yaygın olarak
kullanılmakta olan sertifikalar ile ÇEDBİK’in; yeşil proje yönetimi, arazi kullanımı, su
kullanımı, enerji kullanımı, sağlık ve konfor, malzeme ve kaynak, yenilikçilik, işletme ve bakım
gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilmiş olup her bir sertifikanın puanlama sistem
düzeylerinin yüzdelik dilime çevirerek, yüzdelik endeksli olarak karşılaştırmaktadır. Ayrıca
ülkemize ait sertifika sistemi olan ÇEDBİK’e sadece yapı alanında değil kamusal alanlarda
uygulanabilirliğin sağlaması ve uluslararası sertifika sistemleri ile farklılıklarının
belirlenmesini amaçlanmaktadır.
2. ÇEDBİK VE DİĞER SERTİFİKALAR
Enerji yönetimi, enerji verimliliği, enerji yoğunluğu gibi terimler artık birçok sektörde sıkça
karşımıza çıkmaktadır. Mevcut enerjinin ne kadar verimli tüketildiği özellikle Türkiye gibi
enerjide dışa bağımlı ülkeler için çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle Türkiye
2023 yılına kadar enerji tüketimini %20 oranında azaltmayı hedeflemekte ve hedefine
ulaşabilmek amacıyla bütün sektörlerde enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak için
plan ve stratejiler oluşturmaktadır. Ayrıca enerji verimliliğine yönelik finansal mekanizmaları
da geliştirmektedir (Öztürk,A.E.,Aşkın,M.ve Kaymaz, K.:2017, Özdemir,G.:2013,
Can,E.:2013).
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Yeşil Bina Sertifikaları ile binaların, normal bina standartlarından farklı olarak sertifika
ölçütlerine göre belirlenen kriterler çerçevesinde enerji etkin kullanımı sağlayacak şekilde
tasarlanmış olmaları gerekir. Bu sayede yeşil binalarda enerji etkinliği sağlanması ve
kaynakların doğru şekilde kullanılması, binalardaki sürdürebilirlik kalitesini önemli oranda
artırmaktadır.(Armağan,M.V.:2018). Yeşil Bina sertifika kriterlerinin belirlenmesinde ulusal
ve uluslararası standartlar baz alınmış olup, çeşitli hesaplama yöntemleri ile birlikte
puanlanarak değerlendirilmiştir (Ateş,M.:2018, Aldemir,A.R.:2018, Karadağ,T.: 2013). Bu
şekilde binalardaki ekonomik etkilerinin farklı açılardan ölçülmesine olanak tanıyarak, bina
için yapılacak yatırımları da bu kriterler
ve puanlama sistem düzeylerine göre
değerlendirmektedir (USGBC:2007, DGNB:2013, Yalçın G.:2013, Diker,B.:2016).
Çalışmanın bu bölümünde ülkemize özgü sertifika sistemi olan ÇEDBİK ile dünya çapında
uygulanabilirliği kabul görmüş sertifika sistemleri olan; LEED, BREEAM, GREN STAR,
CASBEE, SBTool ve DGNB sertifikalarının bina değerlendirme kriterlerini ve puanlama
sistem düzeyleri araştırılmaktadır.
2.1. ÇEDBİK Sertifikası
Binalarda Enerji Verimliliği, toplam enerji tüketimi içerisinde çok önemli bir paya sahiptir.
Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de enerji tüketiminin büyük bir kısmı inşaat
sektöründen kaynaklanmaktadır (Yılmaz,B.:2011). Bu konuda yapılan araştırma ve çalışmalar
büyük bir hızla devam etmektedir. Türkiye’de bulunan “Yeşil Binalar Derneği” yeşil binalar
için ÇEDBİK sertifikasını oluşturmuştur (ÇEDBİK:2015, ÇEDBİK:2016).
ÇEDBİK’in oluşturulmasında en önemli neden: LEED, BREEAM, GREEN STAR, CASBEE,
SBTool ve DGNB sertifikalarının her ne kadar dünya çapında uygulanabilirliği kabul görmüş
sertifika sistemleri olsalar dahi kendi ülkelerine özgü kriterler baz alınarak oluşturulmuştur.
Dolayısıyla bu sertifikalardan herhangi biri Türkiye’deki bir projede uygulamak istenildiğinde
bir takım adaptasyon problemleri ile karşılaşmaktadır (Yetkin,E.G.:2014). Örneğin ASHRAE
90.1 standardı ( Bina Enerjili Sertifika Programı), enerji tasarrufu konularının referans standardı
olmasına karşın Türkiye’de bu konu ile ilgili tecrübeli uygulayıcı bulmak oldukça zordur.
Ayrıca diğer ülkelerin sertifika sistemini kullanarak değerlendirme yapmak için proje
dokümanlarının İngilizceye çevirtilmesi gerekmektedir (Demir,Ö.:2013). Ülkemizde yapılan
birçok projenin çizimleri ve teknik şartnameleri sadece Türkçe olarak hazırlandığı
düşünüldüğünde bu durum uğraştırıcı bir çalışma gerektirmektedir.
ÇEDBİK sertifikası özellikleri ele alındığında, binaların konut tiplerine göre Tekil Aile
Konutları, 2000 m² den küçük standart apartmanlar, 2000 m² de büyük standart apartmanlar,
rezidans ve lüks konutlar olarak detaylandırılmıştır. Aynı zamanda ÇEDBİK genel
değerlendirme ölçütleri olarak 9 ana kategori altında toplanmıştır. Şekil 2.1’de görüldüğü üzere
bu kategoriler 110 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Tablo 2.1’e bakıldığında ise, binaların
derecelendirilmeleri
için
verilen
sistem
düzeyleri
görülmektedir
(www.cedbik.org/imagess/file/CEDBIK-KONUTSERTIFIKAKILAVUZU-Haziran2016.PDF:2019).
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0

Şekil 2. 1: ÇEDBİK değerlendirme kriterleri
Sistem Düzeyleri
Onaylı
İyi
Çok İyi
Mükemmel

Puan (%)
45-65
65-80
80-90
90-110

Tablo 2. 1: Puanlama sistem düzeyleri
2.2.Diğer Sertifikalar
Türkiye’de ÇEDBİK’in oluşturmasındaki en önemli neden LEED, BREEAM, GREN STAR,
CASBEE, DGNB ve SBTool sertifikaların baz aldığı değerlendirme kriterlerinin bazıları
ülkemizin iklimi, coğrafi konumu, enerji tüketimi ve doğal malzeme kaynağının farklı
olmasından kaynaklanmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde uluslararası kabul görmüş olan
LEED, BREEAM, CASBEE, DGNB ve SBTool sertifikalarının değerlendirme ölçütleri
incelenmektedir.
2.2.1. LEED sertifikası
LEED sertifikası Amerika’da kurulan Yeşil Bina Konseyi’nin (USGBC) sürdürebilir bina
kapsamında yeşil binaların tanımlanması ve yorumlanması sonucu 1993 yılında oluşturulmuş
bir sertifika sistemidir. Bu sertifika sistemi yapıları şekil 2.2.1’de verildiği üzere sekiz ana
katagori altında ve 110 puan üzerinden değerlenmektedir (BRE Global Ltd.:2012). Ayrıca
LEED sertifikası kriterlerine göre tablo 2.2.1’de verildiği gibi aldıkları puan doğrultusunda
isimlendirilmektedir (http://www.gvpyesilbina.com/LEED-Danısmanlık-hp-8aspx:2019).

40
30
20
10
0

Şekil 2.2. 1: LEED değerlendirme kriterleri
Sistem Düzeyleri
Sertifikalı
Gümüş
Altın
Platin

Puan (%)
40-49
50-59
60-79
80-100

Tablo 2.2. 1: Puanlama sistem düzeyleri
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BREEAM Sertifikası

BREEAM sertifikası 1990 tarihinde İngiltere’de oluşturulmuştur. Bu sertifikanın oluşturulma
amacı yapıların çevreye olan olumsuz etkilerini en az seviyeye indirgemektir. BREEAM
sertifikası yapıları şekil 2.2.2’de verildiği üzere on kategori altında yüz puan üzerinden
değerlendirmektedir (Gültekin,A.B.ve Bulut, B.:2015, Kaya,H.O.:2012). Ayrıca tablo 2.2.2’de
verildiği gibi yapıları aldıkları puan miktarına göre yıldız sayısını belirlemektedir
(Gültekin,A.B.ve Bulut, B.:2015).
20
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5
0

Şekil 2.2. 2: BREEAM değerlendirme kriterleri
Sistem Düzeyleri

Puan (%)

Yıldızı

Geçer

30-45

*

İyi

45-55

**

Çok İyi

55-70

***

Mükemmel

70-85

****

Olağanüstü

85-100

*****

Tablo 2.2. 2: Puanlama sistem düzeyleri
2.2.3. GREEN STAR Sertifikası
GREEN STAR sertifikası Avustralya Yeşil Bina Konseyi (GBCA) tarafından 2003 yılında
oluşturulmuştur. Bu sertifika sistemi yapıları şekil 2.2.3’de verildiği üzeri dokuz ana kategori
altında ve yüz puan üzerinden değerlendirmektedir (Sev,A. ve Canbay,N.:2009). Ayrıca
GREEN STAR sertifika sistemi tablo 2.2.3’de verildiği gibi puan derecesine göre
isimlendirilip, yıldız sayıları belirlenmektedir (www.arkitera.com/haber/12984/yesil-binaetutleri:2019)
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Şekil 2.2. 3: GREEN STAR değerlendirme kriterleri
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Sistem Düzeyleri

Puan (%)

Yıldızı

Düşük

10-19

*

Ortalama

20-29

**

İyi

30-44

***

Çok iyi

45-59

****

Avusturalya’nın en iyisi

60-74

*****

Dünyanın en iyisi

75-100

******

2019

Tablo 2.2. 3: puanlama sistem düzeyleri
2.2.4. CASBEE Sertifikası
CASBEE sertifikası 2004 yılında Japon Sürdürülebilir Bina Konsorsiyumu tarafından
uygulamaya konulmuştur. Diğer sertifikalardan farklı olarak değerlendirme süreci Bina Çevre
Verimliliği (BEE)’ye göre belirlenmektedir. Q, sanal kapalı alan içerisindeki çevre kalitesinin
iyileştirilmesi olarak tanımlanır ve Q1:İç mekân çevresinin özellikleri, Q2:Servis kalitesi,
Q3:Arsa sınırlarında binanın dış çevresi olmak üzere 3 kategoriden oluşmaktadır. L, sanal
kapalı alan dışındaki çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi olarak tanımlanır ve
L1:Enerji, L2:Kaynaklar ve L3:Arsa dışı çevre olmak üzere 3 kategoriden oluşmaktadır.
Yapının Çevresel Etkinliği (Building Environmental Efficiency-BEE)= Q (Yapının Çevresel
Kalitesi ve Performansı) / L (Yapının Çevresel Yükleri) olarak hesaplanmaktadır (Sev,A. ve
Canbay,N.:2009). Tablo 2.2.4’de CASBEE sertifikasının puanlama sistem düzeyi verilmektedir
(Iwamura, K.:2011).

Sınıfı

Değerlendirme

BEE Değeri

İfadesi

S

Mükemmel

BEE= 3.0 veya üzeri

A

Çok İyi

BEE= 1.5 – 3.0

****

B+

İyi

BEE= 1.0 – 1.5

***

B-

Az Zayıf

BEE= 0.5 – 1.0

**

C

Zayıf

BEE= 0.5 ‘den az

*

*****

Tablo 2.2. 4: puanlama sistem düzeyleri
2.2.5. DGNB Sertifikası
Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi tarafından 2009 yılında oluşturulan DGNB sertifikası İlk
zamanlarda ofis ve idari yapılar için kullanılmıştır. Bir yıl sonra bu sertifika sistemi
geliştirilerek mevcut yada yeni binalar, eğitim kurumları ve ticari yapıları da kapsayarak
uluslararası hale dönüştürülmüştür (Akça,S.:2010). Bu sertifika sistemi yapıları şekil 2.2.4’de
verildiği üzere altı ana kategoride ve 100 puan üzerinden değerlendirmektedir. Ayrıca DGNB
sertifika sistemi tablo 2.2.5’de verildiği gibi puan derecesine göre isimlendirilmektedir
(Dgnb,2011).
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40
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Binalar için puan

Kentsel bölgeler için puan

Şekil 2.2. 4: DGNB değerlendirme kriterleri
Sistem Düzeyleri

Puan (%)

Sertifikalı

*-35

Bronz

35-50

Gümüş

50-65

Altın

65-80

Tablo 2.2. 5: puanlama sistem düzeyleri
2.2.6. SBTool Sertifikası
SBTool sertifikası GBC ( Green Building Challenge ) tarafından 1996 yılında geliştirilmiştir.
Daha sonrasında bu süreç Kanada Tabii Kaynakları tarafından devir alınınca, tüm sorumluluk
IISBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment)’ye geçmiş ve binaların
sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilebilmesi için ortaya çıkmıştır. SBTool
sertifikası yapıları Şekil 2.2.5’de verildiği üzere yedi ana kategoride 100 puan üzerinden
değerlendirilmektedir (Iisbe, 2011). Ayrıca sertifika sistemi, tablo 7’de verildiği gibi aldıkları
puan derecesine göre isimlendirilmektedir (Sev,A. ve Canbay,N.:2009).
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Şekil 2.2. 5: SBTool değerlendirme kriterleri

Sistem Düzeyleri
Olumsuz Uygulama
Kabul Edilir Uygulama
İyi Uygulama
En İyi Uygulama

Puan (%)
-1
0
3
5

Tablo 2.2. 6: puanlama sistem düzeyleri
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3. ÇEDBİK VE DİĞER SERTİFİKALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
LEED, BREEAM, GREEN STAR, CASBEE, DGNB ve SBTool kendi ülkelerinin iklimsel ve
coğrafi koşullarına göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu sertifika sistemlerinin herhangi biri
Türkiye’de uygulanmak istenildiğinde bir takım uyum problemleriyle karşı karşıya
kalınmaktadır. Bu nedenle ülkemizde kendi özgün sertifikamız olan ÇEDBİK oluşturulmuştur
(Bulut,B.:2014).
Ülkemize ait olan sertifika sistemi ÇEDBİK’in değerlendirme kriterleri hazırlanırken,
Türkiye’nin iklimsel ve coğrafi koşulları dikkate alınmış ve değerlendirme kriterleri çeşitli alt
başlıklara indirgenmiştir. Bu alt başlıklar: Enerji verimliliği, Elektro-mekanik sistemler, Su
tasarrufu, Çevre kirliliği, Malzeme ve insan sağlığı konuları olarak belirlenmiştir.
Bu değerlendirmede ÇEDBİK ve uluslararası kabul görmüş yeşil bina sertifikaları
karşılaştırılarak, grafik ve tablolar ile sayısal verilerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. ÇEDBİK
ve diğer sertifikaların enerji tasarrufu, elektro-mekanik sistemler, su kullanım tasarrufu, çevre
kirliliği, malzeme ve kaynak kullanım ile insan sağlığı ve refahı ölçütlerinin dağılımına göre
karşılaştırılmıştır. Sertifika sistemlerinde ilk olarak Enerji Tasarrufu ölçütleri incelenmektedir.
Enerji tasarrufu bir sertifika için, yapı değerlendirme sürecinde en önemli ölçütlerden biridir.
Bunun nedeni sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte çevre kirliliği ve enerji tüketiminin artarak
tehlikeli boyutlara ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Türkiye’de birim hacmi ısıtmak
için harcanan enerji; Almanya’dan %50, Amerika’dan %60, İsveç’ten %75 daha fazladır (Işık,
M.:2007). Bu veriler doğrultusunda Türkiye’deki kişi başına enerji tüketimindeki artış oranı
kalkınma için olumlu bir gösterge olmasıyla birlikte enerji tüketimindeki artış eğilimi,
Türkiye’deki mevcut ekonomik faaliyetler ve yaşam standartları için harcanan enerjinin
azaltılması gerektiğini ortaya koymaktadır (Erkınay, P.V. ve Erten,E.:2010).
Enerji tasarrufu ölçütünün sertifikalara göre; yüzdelik dağılımı şekil 3.1’de, sertifikaların enerji
tasarrufu değerlendirme kriterlerine göre yeri ise tablo 3.1’de verilmektedir.

BREEAM; 100

Enerji Tasarrufu

100

ÇEDBİK; 83
LEED; 66

GREENSTAR; 66
CASBEE; 50

50

DGNB; 33
SBTool; 16

0
LEED

BREEAM

GREENSTAR

CASBEE

ÇEDBİK

DGNB

SBTool
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Enerji Tasarrufu Sağlanması

X

X

X

X

Bina Kullanım Klavuzu Hazırlanması

X

X

X

X

Rehabilite Edilmiş Arazi

X

X

X

Atıkların Geri Dönüşümüne Alanlar Ayrılması

X

X

X

Yeşil Alan Maksimizasyonu

X

Isı Adalarının Azaltılması

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Tablo 3. 1: Enerji tasarrufu kriterinin sertifikalardaki yeri
Bu çizelgeye göre;
ÇEDBİK ısı adalarının azaltılması hususundaki madde dışında tüm şartları içermektedir. Bu
sayede enerji tasarruf ölçütü konusunda BREEAM sertifikasından hemen sonra gelmektedir.
ÇEDBİK ardından LEED ve GREENSTAR birbirini takip etmektedir. Enerji tasarrufu için en
az ölçüte sahip olan sertifikanın ise SBTool olduğu görülmektedir.
Elektro-Mekanik sistemler ölçeği; dijital dünyanın sürekli olarak gelişip büyümesi, inşaat
sektöründe de önemli bir yer almaktadır. Yapı kullanıcıların istek ve konfor koşulları açısından
elektro-mekanik sistem ölçekleri önemli bir yer tutmaktadır. Elektro-mekanik ölçütünün
sertifikalara göre yüzdelik dağılımı şekil 3.2’de, bu kriterin ölçütlerinin sertifikalara göre
değerlendirmelerinde yeri ise tablo 3.2’de verilmektedir (Build Upon Proje Yöneticisi Ahmet
Acar ile kişisel görüşme notu:2017).
Elektro-Mekanik Sistemler
BREEAM; 100

100
80

LEED; 77

ÇEDBİK; 100

GREEN STAR; 77

DGNB; 77

CASBEE; 55

60

SBTool; 55

40
20
0
LEED

BREEAM GREEN STAR

CASBEE

ÇEDBİK

DGNB

SBTool

GREENSTAR

CASBEE

SBTool

DGNB

ÇEDBİK

Sistematik Devreye Alma

BREEAM

ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER

LEED

Şekil 3. 2: Elektro-mekanik sistemlerin sertifikalara göre yüzdelik dağılımı
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Taze Hava Seviyeleri

X

X

X

Termal Konfor Ögeleri

X

X

X

Enerji Tüketim Gözlemi

X

X

X

Işık Kirliliğinin Azaltılması

X

X

X

Y.Enerji Kullanımı Teşviki

X

2019
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y.Enerji Saha içi Kullanım

X

X

X

Tablo 3. 2: Elektro-mekanik sistemlerin sertifikalardaki yeri
Elektro-mekanik sistemler ölçütünün sertifikalardaki yüzdelik dağılımı incelendiğinde,
ÇEDBİK VE BREEAM sertifikaları yapı değerlendirmelerinde %100 elektro-mekanik ölçeğini
göz önüne almaktadır. Bu iki sertifikanın hemen arkasından %77 ile LEED ve GREENSTAR
sertifikaları yer almaktadır. Sertifikalandırmalarında en az bu ölçeğe yer veren sertifikalar ise
%55’lik bir yüzdelik ile SBTool ve CASBEE’dir.
Su tasarrufu ölçütü; yapı içinde ve dışında minimum su kullanımı ile maksimum verimliliği
sağlamaktır. Su kullanımı tasarruf konusunda yapı içi ya da dışında kullanılan su miktarı
hesaplanmalı ve bu miktarı azaltmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu ölçütünün sertifikalara
göre yüzdelik dağılımı şekil 3.3’de ve değerlendirme kriterinin sertifikalara göre dağılımı ise
tablo 3.3’de verilmektedir (Build Upon Proje Yöneticisi Ahmet Acar ile kişisel görüşme
notu:2017).

Su kullanım tasarrufu

BREEAM; 100
100

DGNB; 100 SBTool; 100

CASBEE; 75 ÇEDBİK; 75
LEED; 50

GREENSTAR; 50
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SBTool

GREENSTAR
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ÇEDBİK

Doğru Vitriye Kullanımı
Sızıntı Sensörleri
Doğru Peyzaj Kullanımı
Tüketiminin Gözlenmesi

BREEAM

SU TASARRUFU

LEED

Şekil 3. 3: Su tasarrufunun sertifikalara göre yüzdelik dağılımı
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Tablo 3. 3: Su tasarrufunun sertifikalardaki yeri
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Yapı değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yere sahip olan su kullanım tasarrufu ölçütü
sertifikalara göre incelendiğinde; ÇEDBİK, BREEAM, SBTool ve DGNB tüm şartları eksiksiz
sağlamaktadır. İkinci sırada ise doğru peyzaj kullanımı kriteri dışında tüm şartları sağlayan
CASBEE sertifikası gelmektedir. Bu ölçütü sadece tüketim gözlenmesi ve doğru vitriye
kullanımı ile sağlayarak en az orana sahip sertifikalar ise LEED ve GREENSTAR
sertifikalarıdır.
Çevre kirliliği; projenin tasarım aşamasından, inşa ve kullanım aşamasına kadar çevresel
etkileri minimuma düşürmek için yeşil bina proje yönetim teknikleri geliştirilmeli ve inşa
sırasındaki uzmanların sosyal farkındalığı artırılmalıdır. Ayrıca şantiyenin büyüklüğüne göre
uzman kişilerin görevlendirilmesi çevreye uygun yönetim uygulanması için önemlidir.
Sertifikaların çevre kirliliği konusundaki yüzdelik dağılım şekil 3.4’de, ölçüt değerlendirme
dağılımı ise tablo 3.4’de yer verilmektedir (Build Upon Proje Yöneticisi Ahmet Acar ile kişisel
görüşme notu:2017).
Şekil 3. 4: Çevre kirliliğinin sertifikalara göre yüzdelik dağılımı
Çevre Kirliliği
100
80
60
40
20
0

ÇEDBİK

CO2 Salınımının Azaltılması
İnşaatta Kirliliğin Önlenmesi
Arazinin Ekolojik Değerinin Hesabı
Isı Taşıyıcı Akışkanların Zararlı Etkisinin Azaltılması
NO2’nin Azaltılması
Yalıtım Mal. Zararlı Etkilerinin Azaltılması
Sel Riskinin Azaltılması

SBTool

DGNB

LEED

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

DGNB

SBTool

ÇEDBİK

CASBEE

CASBEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R

GREENSTAR

GREENSTA

BREEAM

BREEAM

LEED

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

Tablo 3. 4: Çevre kirliliğinin sertifikalardaki yeri
Sertifikalara göre çevre kirliliği ölçütü incelendiğinde ÇEDBİK ve BREEAM tüm şartları
sağlamaktadır. Sıralamada ikinci sıra DGNM sertifikası olup, bu sıralamada ölçütün niteliğini
en az sağlayan sertifika ise CASBEE’e ait olmaktadır.
Malzeme ve kaynak kullanımı; yapıda kullanılan malzeme ve kaynakların çevre dostu olması,
yapıda tasarruf sağlanması, atık malzeme oranını azaltılması ve malzemenin yapı alanına
nakliyesi sırasında oluşabilecek CO₂ salınımını azaltmak amacı ile mevcut yapı elemanlarının
kullanılması, yapıda geri dönüşümlü malzeme kullanılması ve yerel malzeme kullanımını
önemsenmektedir. Sertifikaların malzeme ve kaynak kullanımı için yüzdelik dağılımı şekil
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3.5’de, bu kriterin ölçütlerinin değerlendirmesi ise tablo 3.5’de verilmektedir (Build Upon Proje
Yöneticisi Ahmet Acar ile kişisel görüşme notu:2017).
Malzeme ve Kaynak Kullanımı
ÇEDBİK; 100

BREEAM; 100

CASBEE; 75

100
80

LEED; 75

DGNB; 100

GREENSTAR; 75

60
40
20

SBTool; 0

0
LEED

BREEAM

GREENSTAR

CASBEE

ÇEDBİK

DGNB

SBTool

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÇEDBİK

X

DGNB

CASBEE

X

SBTool

GREENSTAR

Sürdürülebilir Malz. Seçimi
Geri Dönüşen Malz. Seçimi
Bina İskelet Tekrar Kullanımı
Yöresel Malz. Temini

BREEAM

MALZEME ve KAYNAK KULLANIMI

LEED

Şekil 3. 5: Malzeme ve kaynak kullanımının sertifikalara göre yüzdelik dağılımı

X
X
X
X

Tablo 3. 5: Malzeme ve kaynak kullanımının sertifikalardaki yeri
Yapıda enerji tasarrufunu sağlanmak için en önemli ölçütler arasında malzeme ve kaynak
kullanımı yer almaktadır. Bu ölçütün sertifikalara göre dağılımını incelediğimizde; ÇEDBİK,
BREEAM ve DGNB tüm şartları sağladığı, LEED, GREENSTAR ve CASBEE’nin %75’lik
oranla ikinci sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. Fakat SBTool sertifikası bu ölçütün hiçbir
kriterine sertifika değerlendirmesinde yer vermemektedir.
İnsan sağlığı ve konforu ölçütü; sertifikaların yapılarda enerji etkin bina stokunun
oluşturmasının yanı sıra bina kullanıcılarının psikolojik ve fiziksel sağlığının koruması için,
minimum enerji kullanarak maksimim konfor koşullarının sağlanmasını hedeflemektedir.
Binalarda bu ölçütün sağlanması için yapı projelendirme aşamasından itibaren ısıl konfor, gün
ışığından yararlanma, taze hava ve işitsel konfor ölçütleri göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır. Sağlık ve konfor ölçütünün sertifikalara göre yüzdelik dağılımı şekil 3.6’da,
sertifikalardaki yeri ise tablo 3.6’da verilmektedir (Build Upon Proje Yöneticisi Ahmet Acar
ile kişisel görüşme notu:2017).
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İnsan Sağlığı veKonforu
BREEAM; 100
100
80
60
40
20
0

ÇEDBİK; 100

DGNB; 100

CASBEE; 50
LEED; 50

GREENSTAR; 50

SBTool; 0
LEED

BREEAM

GREENSTAR

CASBEE

ÇEDBİK

DGNB

SBTool

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÇEDBİK

X

X

DGNB

X

LEED

Isıl Konfor
Gün Işığından Yararlanma
Taze Hava
İşitsel Konfor

SBTool

CASBEE

X

İNSAN SAĞLIĞI ve REFAHI

BREEAM

GREENSTAR

Şekil 3. 6: İnsan sağlığı ve refahının sertifikalara göre yüzdelik dağılımı

X
X
X
X

Tablo 3. 6: İnsan sağlığı ve refahının sertifikalardaki yeri
İnsan sağlığı ve konforu ölçütünün sertifikalara göre dağılımı incelendiğinde ÇEDBİK,
BREEAM ve DGNB sertifikaları tüm şartları, LEED, GREENSTAR ve CASBEE ise bu
ölçütün % 50’sini sağladığı görülmektedir. Fakat SBTool sertifikası bu ölçütün hiçbir kriterine
sertifika değerlendirmesinde yer vermemektedir..
Araştırma kapsamında ele aldığımız ÇEDBİK, BREEAM, LEED, GREENSTAR, CASBE,
DGNB ve SBTool sertifikaları karşılaştırıldığı zaman, bütün ölçütleri en detaylı kapsayan
sertifikanın BREEAM olduğu görülmektedir. Hemen arkasından ise ÇEDBİK sertifikası
gelmektedir. Özellikle sertifika oluşumunda önemli bir yere sahip olan enerji tasarrufu ve
kullanımı ölçütü her iki sertifika için büyük bir önem arz etmek ile birlikte bu ölçüt iki
sertifikada da oldukça kapsamlı ele alınmaktadır. BREEAM ve ÇEDBİK sertifikaları dışında
ölçütleri detaylı olarak ele alan bir diğer sertifika ise LEED olduğu gözlemlenmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yeşil bina kavramı ortaya çıkması ile birlikte ülkeler bulunduğu bölgenin ekonomisi, coğrafi
konumu, iklimi, sosyal yaşam standartları ve bölgeye özgü malzeme kaynaklarını ele alarak
sertifika sistemleri oluşturmuşlardır. Bu sertifika sistemlerinden olan LEED, BREEAM,
GREEN STAR, CASBEE, SBTool ve DGNB sertifikaları dünya çapında kabul edilen ve
ülkemizde de kullanılmakta olan sertifika sistemleridir. Fakat bu sertifika sistemleri dünya
çapında kabul görmüş sertifika sistemleri olsalar dahi kendi ülke özelliklerine ait değerlendirme
kriterlerinden oluşturulduğu için başka bir ülkede uygulandığı taktirde, uygulandığı ülkenin
coğrafi konumu, iklimi, tüketilen enerji gereksinimi, sosyal yaşam kriterleri ve bölgedeki
malzeme kaynakları gibi konulardan dolayı uyumsuzluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle
Türkiye’de kendine ait değerlendirme kriterleri belirleyerek ÇEDBİK sertifikasını
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oluşturmuştur. Bu sayede ülkemizdeki yeşil bina değerlendirme sonuçları daha etkin ve sağlıklı
olmaktadır. çalışma kapsamında ÇEDBİK ve diğer sertifikaların karşılaştırılması sonucunda;
ÇEDBİK sertifikasının genel değerlendirme kriterleri LEED sertifikası, alt değerlendirme
kriterleri ise BREEAM sertifikası ile benzerlik göstermektedir. Bu durumun ÇEDBİK
açısından önemi, dünya genelinde kabul edilen standartların ve ülkemize özgü koşulların
çerçevesinde oluşturulmuş olmasıdır. Böylece Türkiye için uygulanabilirliği kolay ve coğrafi
şartlar açısından doğru kriterler belirlenmiştir. Ayrıca ülkemizde ÇEDBİK sertifikası alacak
olan yapı ya da mekanlar uluslararası standartlara sahip olacağı için aynı zamanda diğer
sertifikaları da alabilecek ölçüde olacaktır. Sertifika ölçütlerinin birbirine yakın olması,
Türkiye’deki yapı sektörünün uluslararası alanda kabul görülecek enerji etkin, sürdürebilir
tasarım ve uygulamalar için oldukça önem taşımaktadır.
Bir şehirdeki yapı sürdürebilirliği, o şehre sürdürebilir olma niteliği kazandırmaz. Bu nedenle
yapı sürdürebilirliğinin yanında kamusal mekânlarında sürdürebilirliğin sağlanması çevre adına
büyük önem teşkil etmektedir. Ekolojik bir çevre ancak sürdürebilir bina ve mekânlar aracılığı
ile mümkündür. Bu nedenle tasarlanan mekanlarda ekolojik malzeme kullanım gerekliliğine
sertifikalarda yer verilmiştir. Ancak ekolojik malzeme üretimi ve tüketimi konusunda
ekonomik açıdan bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle ÇEDBİK
sertifikası,
sertifikalandıracak yapı yada mekanın değerlendirme kriterlerinde sürdürebilir yerel kaynak
kullanıma teşvik ederek hem ülke ekonomisini hem de ekolojik dengeyi sağlayabilecek projeler
geliştirmesine yardımcı olur.
Son olarak çevre bilinci sürdürebilirliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu sertifika
sistemleri ve yasalar, insanlara çevre bilincini yaymak ve sürdürebilirliği sağlamak amaçlıdır.
Fakat sürdürebilirlik konusundaki çalışmalar sadece belirli bir kitleyi değil, toplumu
bilgilendirmelidir. Bu nedenle okullarda ders olarak ya da kamu spotu olarak tanıtılmalıdır.
Ayrıca ilerleyen ve gelişen dijital dünyada bu konu hakkında yapılan çalışmalar sürekli olarak
gözden geçirilmeli, eksiklik ya da hatalar giderilmeli ve güncelleştirilerek yasalaştırılmalıdır.
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