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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID  

 or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 
 

TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

 
exp. H-2, S- 1 Amaneh Manafidizaji 
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  10:00 – 13:00                                                           MODERATOR: 

DR. ÖĞR. ÜYESĠ EMEL ATMACA 

Authors   Topic title 

HALA AKSOY 

PROF. DR. ÇİĞDEM KÜÇÜK 

Tuz Stesine KarĢı Mikoriza Uygulamalarının Mercimek GeliĢimine Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ OKTAY SÖYLER Türkiye‟de Tarımsal Üretimde Kimyasal Gübre Kullanımı Ġle Ġlgili Problemler Ve Çözüm Yolları Üzerine Bir 

AraĢtırma 

UZMA AYAZ Genetic Variability, Association And Diversity Study Among The Sunflower Genotypes At Seedling Stage Based On 

Different Morpho-Physiological Parameters Under Polyethylene Glycol Induced Stress 

BARBAROS DİNÇER Inhibition Of Pancreatic Lipase With Sorbus Aucuparia L. Fruit Extracts 

SELAHATTİN KİRAZ  

NURCAN KIRAR 

Karakoyunlarda Calpastatin Geni Polimorfizmi 

NURCAN KIRAR  

SELAHATTİN KİRAZ  

HÜSEYİN ERDEM ERTEN 

Karakoyunlarda Gdf9 Geni PCR-RFLP Analizi 

KÜRŞAT ÇAVUŞOĞLU 

DİLEK ÇAVUŞOĞLU 

Tuz Stresinin Zamana Bağlı Tohum Çimlenmesini Geciktirici Etkisinin Büyüme Düzenleyicileri Ġle Hafifletilmesi 

BESİME DOĞAN DAŞ 

NURCAN KIRAR 

Mısır Silajının Hayvan Beslemede Kullanımı 

NURCAN KIRAR  

FARUK BOZKAYA  

BESİME DOĞAN DAŞ 

Kanatlı Hayvanlarda Beslenmenin Gen Ekspresyon Üzerine Etkisi 

DR.ÖĞR.ÜYESİ ALİ BİLGİN YILMAZ DıĢkı Muayene Yöntemiyle Evcil Güvercinlerde (Columba livia domestica) Helmint Türlerinin Tespiti 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL ATMACA 

 

Kadife Bitkisine (Tagetes electra L.) AĢılanan Bazı Ticari Arbusküler Mikorizal Spor Sayısına Hidroponik Ve Harç 

Ortamı Kullanımının Etkisi 

DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL 

NEŞE KILIÇKAYA 

GülĢehir (NevĢehir) ilçesinde Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerin Yerel Adları Ve Etnobotanik 

Özellikleri 

DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL Nar Vadisi (NevĢehir) Bitki ÇeĢitliliği 

MUHAMMED AL HAFI 

PROF. DR. ÇİĞDEM KÜÇÜK 

Vermikompost Ve Mikoriza Uygulamalarının Arpa GeliĢimi Üzerine Etkisi 

26.12.2020                       HALL: 1                             SESSION 1 
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10:00 – 13:00                                                                           MODERATOR: 

                                                                                       PROF. DR. ERGÜN KOCA 

Authors   Topic title 

KÜBRA GÖR Eğitimin Ekonomik Büyümeye Ve Kalkınmaya Etkisi 

BUKET ŞEN Okul Öncesi Eğitim Çocuklarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Evdeki Fiziksel Ve Motor 

Etkinliklerine Yönelik Anne Baba GörüĢleri 

BUKET ŞEN 

ÜMİT DENİZ 

Kral ġakir: Toplumsal Cinsiyet Konusunda Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Fısıltıları 

BELGİN LİMAN 

AYLİN MENTİŞ KÖKSOY 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi 

GÖKHAN REYHANOĞULLARI Bireyin Farkındalık Bilinci Olarak “Hürriyet Kasidesi” 

DR. ERKAN AYDIN 

DR. FARUK KAYMAN 

Domates Saçlı Kız Adlı Öykünün Çocuğa Görelik Açısından Ġncelenmesi 

DR. FARUK KAYMAN 

DR. ERKAN AYDIN 

Lisa Papp‟in Madeline Finn Ġle Kütüphane Köpeği Adlı Öyküsünün Çocuğa Görelik Ġlkesine Göre 

Ġncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ GONCA SUBAŞI Voice Of Turkish Elt Students: We Can Choose The Right Coursebooks To Teach English! 

DR. ÖĞR. ÜYESİ GİZEM KÖŞKER Edebi Metinler Ve Yabancı Dil Öğretimi/Öğrenimi 

ASSOC. PROF, KAZİMİ PARVİZ 

FİRUDİN OQLU 

DR. ORKHAN AGAMİRZAYEV 

Akademik Kitabxanalarda Kitabxana-Informasiya Fəaliyyətinin Əsas Xüsusiyyətləri (Elmi-Nəzəri 

Təhlil) 

DR.ÖĞRENCİ İBRAHİM COZİÇ Prof. Dr. Samir Begleroviç (1973-2020) Hayati, Eserleri Ve Akademik Açisindan Tasavvufa Katkisi 

  PROF. DR. ERGÜN KOCA 

YL ÖĞRENCİSİ TOLGA SOLAK 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görüntüsel Göstergeler Yoluyla Kültür Aktarımı: “Yedi 

Ġklim” Türkçe Öğretim Seti Kapak Tasarımı Örneği 

DR. ÖĞ. GÖR. GÜLSÜN NAKIBOĞLU Memduh ġevket Esendal‟ın “Gurbet Ellerde” Adlı Öyküsünün Ġncelenmesi 
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         10:00 – 13:00                                                           MODERATOR: 

                                                                                         PROF. DR. CĠHAN IġIKHAN 

Authors   Topic title 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR EGEMEN 

NADASBAŞ 

Afrikalı Moda Tasarımcılarının Ġfade Ve Tasarım Aracı Olarak Dekolonizaysonu Kullanım ġekilleri 

ÇİÇEK TOPÇU 

AYŞE GİZEM ÇETİN 

Haberde Alımlama ÇalıĢmaları Ve Banu Avar‟ın Sınırlar Arasında Programından “Ġthal BaĢkanlık 

Sistemi” Bölümünün Alımlama Analizi 

AYŞE GİZEM ÇETİN 

ÇİÇEK TOPÇU 

Madde Bağımlılığı Ġle Mücadelede Manevi DanıĢmanlığın Yeri Ve Önemi 

Y.LİSANS ÖĞRENCİSİ, ELİF ÖZER DijitalleĢme Ġle Birlikte Markaların Sosyal Medya Kullanımı 

YL. ÖĞRENCİSİ LEYLA NUR KASAP Kültür Endüstrisinin Sosyal Medya Ġle EtkileĢimi 

PROF. DR. CİHAN IŞIKHAN Ġzmir Kent Sesleri Bağlamında Anadolu Odaklı Bir Ses Kütüphanesi OluĢturma  

NUREFŞAN GÜMÜŞÇÜ 

DOÇ. ÖMER MİRAÇ YAMAN  

ARŞ. GÖR. HAKAN KARAMAN 

Netflix‟teki Gençlik Temalı Filmlerde Bağımlılık Yapan Madde Kullanımı Sahnelerinin Ġncelenmesi 

DOÇ. DR. BEGÜM AYTEMUR Flüt ÇalıĢması Sürecinde Yüz Kaslarındaki Gerginlik Ve Ağrıların Azaltılmasına Yönelik Masaj 

Önerileri 

BEGÜM AYTEMUR 

ELİF GÜLTEKİN 

Ernesto Köhler Op.33 Vol. I No:1 Flüt Etüdünün Analizi 

ERKAN TONYALI 

ŞEBNEM YILDIRIM ORHAN 

Viyolonsel Öğrencilerinin Çalgı Bakımına ĠliĢkin Yeterlik Durumları 

Hekim TAY Taberî‟nin Esbâb-I Nüzûl Rivayetlerini Tercih Metodu 
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 10:00 – 13:00                                                                               MODERATOR: 

                                                                                                      DR. MEHDĠ MESKĠNĠ HEYDARLOU 

Authors   Topic title 

ÖZLEM KANER 

RACHİD YAMANE 

NİLGÜN GÜNAL 

GÖKÇE KESER 

MELİKE CİNİVİZ 

Süzme Peynirde pH Stabilizasyonunun Etkileri 

ESRA ALPTEKİN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SİBEL BÖLEK 

MaĢ Fasulyesi (Vigna radiata) Ve Gıdalarda Kullanım Olanakları 

ERGİN TAŞKIN 

PROF. DR YETER DEĞER 

Miyokard Enfarktüsü OluĢturulmuĢ Ratlarda Ellajik Asidin Sialik Asit Ve Kardiyak Belirteçler 

Üzerine Etkileri 

ERGİN TAŞKIN Melatonin Ve Klinik Önemi 

ELİF GÖZGEÇ 

HASAN DURMUŞ 

MEHMET EREN ÖZTÜRK 

Pankreatik Lipomatozis Ġle Lipid Profili Ve Karaciğer Yağlanması Arasındakı ĠliĢkinin AraĢtırılması 

DR TEZCAN AKIN 

DR. ERDİNÇ ÇETİNKAYA 

DR. SADETTİN ER 

Cerrahi Endoskopi Ünitesinde Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimi 

DR. MERVE AKIN Ankara ġehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Hasta Profili 

MUSTAFA AZIZOĞLU 

SENA İNAL 

Pediatrik Appendisit Tanısında Potansiyel Ġki Yeni Biyobelirteç: Ġskemi Modifiye Albümin ve Pentraxin 

3  

SİNEM ESKİDEMİR 

GÜLAY OYUR ÇELİK 

HemĢirelik Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencilerinde EleĢtirel DüĢünme Ve Duygusal Zeka Arasındaki 

ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

26.12.2020                       HALL: 4                         SESSION 1 
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DR. FATMA DİLEK TURAN Sağlık Profesyonellerinde Ve Öğrencilerinde Covid-19 Fobisi 

DR. FATMA DİLEK TURAN Sağlık Profesyonellerinde Ve Öğrencilerinde Beyin Göçü 

DR. RAMİZ YAZICI  

 DR. BENSU BULUT 

Acil Servise BaĢvuran Yabancı Uyruklu ĠĢçilerin Ġncelenmesi 

DR. RAMİZ YAZICI  

DR. DİLEK ATİK 

Covid-19 Öncesi Dönem Ġle Covid-19 Sonrası Dönemde ĠĢ Kazalarının Ġncelenmesi 

RABİA SENA TÜRKER Koronavirüsün Beyne Yolculuğu 

DR. RECEP DEMİRCİ 

DR. CAN SEVİNÇ 

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalığında Osteoporoz ve Etkili Faktörler 

DOÇ. DR. SELİN SAYIN Ġskenderun Körfezi (Hatay) Kıyılarında Dağılım Gösteren Bazı Makroalg Türlerinin Antioksidan 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
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 14:00 – 17:00                                                        MODERATOR: 

                                                                     ASSOC. PROF. DR. SALIH TIRYAKI 

Authors   Topic title 

BÜŞRA GÖKALP Güvenlik Bağlamında George W. Bush Ve Barack Obama Dönemleri DıĢ Politika KarĢılaĢtırması 

MELEK ADSIZ Turkey‟s NATO Membership And It Is Effect Of Geography On Turkey‟s Geostrategic And 

Strategic Intelligence Capabilities 

MELEK ADSIZ The Use Of Social Media By Terrorist Organizations 

ÖMER FARUK ACAR 

SEDA ACAR 

Dijital Ġstifleme Bozukluğu‟nun E-Posta Hesapları Üzerine Ġncelenmesi 

SEDA ACAR 

ÖMER FARUK ACAR 

KORAY ÇETİNCELİ 

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Mezunlarının Mesleki Uygulama Sorunları Ve Aldıkları 

Eğitimin Ġncelenmesi 

ÖMER FARUK ACAR 

KORAY ÇETİNCELİ 

Uluslararası Ticarette TaĢıma Türlerinin Türkiye „nin Lojistik Performans Endeksine Etkisi 

SEFER AYDOĞAN 

MEHMET KURUŞCU 

What Does The Green Transformational Leadership Trigger At Organization; A Systematic 

Literature Review 

ASSOC. PROF. DR. SALIH TIRYAKI Transforming Of Magazine Journalism And Instagram 

DOÇ. DR. SALİH TİRYAKİ 

ŞEYDANUR DÜNDAR 
Yerel Basında Sayfa Tasarımı: Konya Örneği Üzerinden Bir Ġnceleme 

HELİN SARI ERTEM 

ASLINUR DÜZGÜN 

Ontolojik Güvensizlik, Yeni Irkçılık Ve Avrupa‟da Artan Yabancı DüĢmanlığı 

Helin SARI ERTEM Kimlik, Güç Ve Mekân ĠliĢkisi Açısından Türkiye‟nin DıĢ Yardımları: EleĢtirel Jeopolitik Bir 

Okuma 
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            14: 00 – 17:00                                                   MODERATOR: 

                                                                                        DR. LEMAN KUZU 

Authors   Topic title 

DR. ÖĞR. ÜYESİ RIZA AKYÜREK Türkiye‟de Orkestra Alanında YapılmıĢ Lisansüstü Tezlerin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi 

FİGEN DURKAYA 

GİZEM LOKUMCU BAŞYİĞİT 

Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde Eğitim BiliĢim Ağı Kullanımına ĠliĢkin GörüĢleri 

(Tekirdağ/Çorlu Örneği) 

GİZEM LOKUMCU BAŞYİĞİT 

FİGEN DURKAYA 

Fen Öğretiminde Öğrencilerin Eğitim BiliĢim Ağı Hakkındaki GörüĢleri ( Tekirdağ/Çorlu Örneği) 

FATMA AKTURAN 

MUSTAFA BAŞARAN 

Oyunlarla Fen Öğretiminin Öğrencilerin Derse KarĢı Tutum Ve BaĢarılarına Etkisinin Ġncelenmesi 

KORAY AY 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHADIR ÇOKAMAY 
Türkiye‟ De Korno Alanında YazılmıĢ Lisansüstü Tezlerin Ġncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHADIR ÇOKAMAY 

KORAY AY 
Korno Eğitimine Yönelik Örnek Bir Etüt Analizi 

DİLEK YILDIRIM 

DR.CEVDET ŞANLI 

Ters Yüz Öğrenme Modeli 

AJMAL NIAZI 

PROF. DR. SEMA ALTUN YALÇIN 
Tasarım Temelli Stem Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Mesleki Yönelim Ve GiriĢimcilerine 

Etkisi 

MUHAMMET ÇAĞRI ÖZÇELİK 

MUSTAFA YEŞİLYURT 

Okuma AlıĢkanlığının Tespit Edilmesi Ve GeliĢtirilmesi 

AYŞE YEGENGİL 

DR. ÖĞRT. ÜYE. CEVDET ŞANLI 

Öğretmenlerin Pedagojik Yeterliliğinin Teknopedagojik Yeterlilikleri Ġle ĠliĢkisinin Ġncelenmesine 

Yönelik YapılmıĢ ÇalıĢmaların Ġçerik Analizi Ve Çözüm Önerileri 

ÇAĞLA GÜZ ÇAĞILTI 

MUSTAFA YEŞİLYURT 

Türkiye‟de Eğitim, KüreselleĢme Ve Covid Üzerine Ġnceleme 
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DR. ÖĞR. GÖR. ESRA SEÇİM 

PROF. DR. H. FERİHA AKPINARLI 

Tekstil Baskı Uygulamaları Ġçin Termokromik Boyalar Ve Renk Haslıkları 

ÖĞR. GÖR. DR. GÜLSÜM 

HEKİMOĞLU 

Bir ĠletiĢim Formu Olarak Gıda: 24 Kitchen Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ A. ASLI İLLEEZ 

ARŞ. GÖR ESRA YARAR 

Pandemi Dönemi Konfeksiyon Sektöründe DijitalleĢme- 3boyutlu Tasarım Sistemleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ A. ASLI İLLEEZ DikiĢ Makinesinin Dünü Bugünü 

HAKİM KİYE AĢk Konusunun Osmanlı Minyatür Sanatına Yansıma Biçimleri Üzerine Bir Ġnceleme 

ŞENGÜL ACİL Faith Wilding‟in “Rahim Odası” Adlı Enstalasyonu Ġle Sanatta Kadın Ġmgesine Postmodern Bir 

YaklaĢım 

ARŞ. GÖR ESRA YARAR 

PROF. DR. BİRET TAVMAN 

Pandemi Dönemi Dijital Sunum ArayıĢları Ve Türkiye‟de Örme Sanatı 

ARŞ. GÖR ESRA YARAR 

DR. ÖĞR. ÜYESİ A. ASLI İLLEEZ 

Pandemi Dönemi Sürdürülebilirlik Persfektifine Bağlı Olarak Ġleri DönüĢüm Ve Moda 

ALİ ERTUĞRUL KÜPELİ Güncel Sanat Pratiği Bağlamında Video Sanatı 

LATİFE ERCAN AYHAN 

PROF. DR. ŞEBNEM ORHAN 

Türk Müziği Ve Viyolonsel BaĢlıklı Tezler 

LATİFE ERCAN AYHAN 

PROF. DR. ŞEBNEM ORHAN 

Viyolonsel Alanına ĠliĢkin YazılmıĢ Lisansüstü Tez Bibliyografyası 

ARŞ. GÖR. GONCA SÖNMEZ Maurits Cornelis Escher‟ın Simetri Ve Metamorfozlarının Diğer Sanat Ve Tasarım Akımlarındaki Yeri 

ÖĞR. GÖR. AHMET ALINCA Diyarbakır Yöresi Seyirlik Oyunlarından Kose Oyunu 
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Authors   Topic title 

EMREN AÇICI 

MEHMET FATİH UZUNKÖK 

Plastik Enjeksiyon Kalıplarında Bölgesel Isıtma/Soğutma Yapabilen Dinamik Sıcaklık Kontrollü 

Lektromanyetik Frekanslı Sistem Tasarımı 

DR. GÖKHAN ARSLAN 

DR. PINAR OĞUZHAN YILDIZ 

Su Ürünleri ĠĢleme Atıkları Ve Bunların Değerlendirilmesi 

FATMA SARF Optical Properties Of Precipitated TiO2 /ZnO Nanocomposites 

EMIN YAKAR Influence Of [Sn, Zn] Molar Ratio On The Structural And Optical Properties Of SnO2 /ZnO Nanocomposites 

H. HÜSEYİN ÖZTÜRK 

 NUSRET MUTLU 

MUSTAFA ALİ YURDUPAK 

YILMAZ DAĞTEKİN 

MUSTAFA AFŞAR 

TUĞÇE TOPALOĞLU DİKBAŞ 

Tarımsal Biyokütleden Üretilen Katı Ve Gaz Yakıtların Elektrik Üretimi Ve Ġklimlendirme Ġçin Kullanımında 

Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi 

NUSRET MUTLU 

H. HÜSEYİN ÖZTÜRK 

YILMAZ DAĞTEKİN 

MUSTAFA AFŞAR 

ARZU KARAARSLAN 

Tarımsal Biyokütleden Üretilen Katı Ve Gaz Yakıtların Kullanımında Sürdürülebilirlik Gereksinimleri 

H. HÜSEYİN ÖZTÜRK 

NUSRET MUTLU 

ÜMRAN ATAY 

YILMAZ DAĞTEKİN 

EVRİM ESEN UYGUN 

Tarımsal Sulama Ġçin Kullanılan Pompaj Tesislerinde Enerji 

DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZ ATİK Determination Of The Maneuvering And Exercise Area In Yacht Master Motor Vessel Practical Training 
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DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN OKTAY Dizel Motorda DüĢük Sıcaklıklı Yanma Uygulamasının Orta Yüklerde Emisyon Üzerine Etkilerinin Ġncelenmesi 

MEHMET ZERRAKKİ IŞIK Investigation Of Mechanical Properties Of Lightweight Concretes Containing Waste Rubber 

ULAŞ ATMACA 

İLKER GÖKTEPELİ 
Effects Of Initial Temperature And Pressure Of Auto-Ignition Time For Methane/Air Mixture 

EYÜP SOYKÖK 

MEHMET HACI BEYOĞLU 

Trafik Yönetiminde Bluetooth Teknolojisi Kullanımı 
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Authors   Topic title 

ARŞ. GÖR. DR. TUNA CAN GÜLEÇ The Effects Of Big Data And AI-Integration In Insurance Price Quotations 

AYONIKA PAUL 

ALIANA PAUL 

SHUBANKAR MAHAPATRA 

Measuring Customers Attitude Towards Debit Card And Credit Card Due To Covid-19 

SAİD ALBAYRAK 

PROF. DR. BÜLENT SEZEN 

Fikir Madenciliği Ġle ĠĢlenen Kullanıcı Tweet‟ Lerinin Bitcoin Fiyatı Ġle ĠliĢkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP KARAŞ Merkez Bankacılığında Yapay Zeka Uygulamaları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP KARAŞ Merkez Bankaları Bağımsız Olabilir Mi? 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE ARSLAN YeĢil Pazarlamanın Kadın Tüketicilerinin Satın Alma DavranıĢlarına Etkisi 

DR. OSMAN GEYİK Türkiye‟de Ar-Ge Ve Yenilik Harcamalarının Bütçe Ġçerisindeki Yeri Ve Önemi: 2019 Ve 2020 

Yıllarına ĠliĢkin Bir Değerlendirme 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. ALİ 

KAHRAMANOĞLU 

Bankacılık ĠĢ Modelleri DeğiĢiminde Korona virüs Pandemisinin Etkileri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ  ÖZLEM DÜNDAR  

SEHER ERSÖZ 

Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı Kapsamında ÇalıĢanların Tasarruf DavranıĢı Üzerine Bir 

AraĢtırma 

Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM DÜNDAR  

ZEYNEP SAĞIR 

Sosyoekonomik Faktörlerin Ġntihar DavranıĢına Etkisi: ĠBBS2 Ġçin Bir Analiz 
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 ECE NAZ ERMİŞ Engelli Bireylere Bakım Verenler KiĢilerin Psikolojik Değerlendirmesi  

DR. SEFA ERBAŞ Ġkna Edici ĠletiĢim, Modeller Ve Stratejiler 

HÜLYA GÜLAY OGELMAN 

SEDA SARAÇ 

TUĞBA ABANOZ 

Dört YaĢtaki Akran ĠliĢkilerinin Cinsiyete Göre Ġncelenmesi 

YÜCEL ÖZTÜRK Türk Tayyare Cemiyetinin Yurt Ġçi Faaliyetlerinin Basına Yansımaları: Türk Hava Mecmuası 

Örneği 

ARŞ. GÖR.. İBRAHİM YIKILMAZ  

DR. MURAT SAĞBAŞ  

DR. CEM KARABAL 

Pandemi Döneminden ÇıkıĢta Çevik Soğuk Tedarik Zinciri Yönetimin Önemi Ve AĢı Takip Sistemi 

Uygulaması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. MEHMET EMİRHAN 

KULA 

Gandi‟nin Okyanus Çemberi Yönetim Modelinin Önermeleri  

ASLIHAN IĞDIR AKARAS 

ÖZLEM SÖKMEN GÜRÇAM 

BarıĢ Ve Güvenliğin Küresel Kamusal Mallar Perspektifinde Değerlendirilmesi 

İSMAIL AYDOĞDU Ulrich Beck‟in Risk Toplumu Çerçevesinde Covid- 19 Salgınının Değerlendirilmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT ÇAYIN Kültür Ve Kalkınma ĠliĢkisi: Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Çerçevesinde Türkiye Ġçin 

Bir Değerlendirme 

NİHAL SENGER Duygusal Emek 

ASIM CÜNEYT ADIR ĠĢ Güvencesizliği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL YILMAZ Örfün Müstakil Delil Olup Olmadığı TartıĢmasına Bir Katkı: Örfün Delilliğinin Teorik Temellerinin 

Tespiti 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CEMAL BAŞAR Kamu Düzeninin Unsuru Olan Genel Sağlığın Korunması Bakımından Ġzolasyon Faaliyetleri 
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Authors   Topic title 

VEDAT BAKIR 

BEYZA BAKIR 

Pozitif Psikoloji Bağlamında: AĢkınlık Kavramı Ve Kendini GerçekleĢtirme 

BEYZA BAKIR 

VEDAT BAKIR 

Pozitif Psikoloji Bağlamında Manevi AĢkınlık 

DOÇ. DR. M. HÜLYA ÜNAL-

KARAGÜVEN 

İBRAHİM ALBAYRAK 

Dolaylı Utanma Ölçeği GeliĢtirme Ön ÇalıĢması 

NAZAN KAYTEZ 

FATMA MANİCİ ÖZTÜRK 

3-6 YaĢ Arasında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Covid-19 Pandemisi Ġle Ġlgili GörüĢlerinin Ġncelenmesi 

PROF. DR. AHMET AKIN 

YL ÖĞRENCİSİ BEYZANUR ULUCA 

YL ÖĞRENCİSİ BÜŞRA YALÇIN 

Ebeveynlerin Ġkinci Çocuk Kaygısı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması 

PROF. DR. AHMET AKIN 

YL ÖĞRENCİSİ BÜŞRA YALÇIN 

Ebeveynlik Eğitimine Dair Algı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması 

PROF. DR. AHMET AKIN 

YL ÖĞRENCİSİ SEVANUR CANER 

Evlilik Öncesi Ekonomik Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik ÇalıĢması 

AYŞEGÜL EBRU SOYLU 

CEVDET ŞANLI 

Ġlköğretimdeki Öğrencilerin Evlerindeki ÇalıĢma Ortamlarının Yokluğu Ve Ailenin BaĢarılardaki 

Etkisi Üzerine Ġnceleme 

 

 

 

 

 

 

27.12.2020                       HALL: 3                         SESSION 1 

Meeting ID: 873 6565 5975  Passcode: 26272020 



ANATOLIAN CONGRESSES 
5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS  

5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS  

DECEMBER 26-27, 2020 

TURKEY- DIYARBAKIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 10:00 – 13:00                                                                MODERATOR: 

                                                                                    

Authors   Topic title 

NEDAL SAWADI 

RECEP YUMRUTAŞ 

HASAN OKTAY 

Türkiye‟de Kullanılan Farklı Duvar Ve Çatı Tiplerinin Ġletim Zaman Serisi (CTS) Katsayılarının Hesaplanması 

Ġçin Periyodik Çözüme Dayalı Yeni Bir Analitik Yöntem GeliĢtirilmesi 

ERBİL KAVCI Biyokütleden Üretilen Adsorbent Ġle Boyarmadde Adsorpsiyon Kinetiği Üzerine Bir ÇalıĢma 

ZEYNEP SİREL 

HAKAN ÇATALKAYA 

MURAT ÖNEY 

MEHMET ALİ AKOY 

Atmosferik Soğuma ġartlarında Cu-Of FilmaĢin Yüzeyinde OluĢan Oksidasyonun Ġncelenmesi 

KAAN KARAOĞLU Heavy Metal Sensing Properties of a New Rhodol-Based Chemosensor 

Ş. HAKAN ATAPEK 

TUBA YENER 

FULYA KAHRIMAN 

GÜLŞAH AKTAŞ ÇELİK 

C. KORAY GENCAY 

TOLGA ÖZYÖN 

Aluminid KaplanmıĢ INCONEL 625 AlaĢımının Karakterizasyonu 

Ş. HAKAN ATAPEK 

TUBA YENER 

FULYA KAHRIMAN 

GÜLŞAH AKTAŞ ÇELİK 

C. KORAY GENCAY 

TOLGA ÖZYÖN 

Kutu Sementasyon Yöntemi Ġle INCONEL 625 AlaĢımının Yüzey Modifikasyonu Ve Oksidasyon DavranıĢının 

Ġncelenmesi 

UMUTHAN ARISÜT 

HÜSEYİN PELİT 

YoğunlaĢtırılmıĢ Ağaç Malzemelerin Yüzey Pürüzlülüğüne Emprenye Ön ĠĢlemlerinin Etkisi 

ALİ HAYDAR GÜNEŞ 

DOÇ. DR. SİNAN FİDAN 

Poliüretan/SiO2 Süperhidrofobik Kaplamaların Ġki Adımlı Sprey Kaplama Yöntemi Ġle Üretilmesi Ve Üretim 

Parametrelerinin Ġncelenmesi 
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ALİ HAYDAR GÜNEŞ 

DOÇ. DR. SİNAN FİDAN 

Epoksi/SiO 2 Süperhidrofobik Kaplamaların Sprey Kaplama  Yöntemi Ġle Üretilmesi Ve Islanabilirliğini 

Belirleyen Üretim Parametrelerinin Ġncelenmesi 

AYSUN EĞRİSÖĞÜT TİRYAKİ Esnek Poliüretan Köpüğün Sertlik DavranıĢının Yapay Sinir Ağları Ġle Analizi 

GÜRAY TONGUÇ Uzaktan Eğitimde Uzaklık Algısı 

GÜRAY TONGUÇ Klavye Eğitiminde TitreĢimsel Eldiven Tasarım Ve GeliĢtirilmesi 
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Authors   Topic title 

HALİL GÖKHAN TAŞ 

MUHAMMET ONUR KESKİN 

Sürdürülebilirliğin Kamu Politikaları Sürecinde Gündem Belirleme Üzerine Etkileri 

MELEK AKDOĞAN GEDİK 

MİRZA KABAY 

2019-nCOV Salgınının 2020 Yılı Sefalet Endeksi Beklentisine Etkisi  

Melek AKDOĞAN GEDİK Kadın Ġstihdamı: Adana Ġli Örneği 

PROF. DR. GÜLSÜN GÜRKAN YAY 

İSMAİL ERTEK 

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Enflasyonu Belirleyen Faktörler 

PROF. DR. MEHMET DEMİR 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZNUR ARSLAN 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YAKUP ÜLKER 

Kripto Paralar Ve MuhasebeleĢtirilme Esaslarına Yönelik  GörüĢler Üzerine Bir AraĢtırma 

MİNE YAŞAR Ekonomik Özgürlük Endeksi: SeçilmiĢ Ülkeler Ġçin Kümeleme Analizi 

HANİFİ MURAT MUTLU 

UFUK COŞKUN 

E-Ticarette SipariĢ Ve Lojistik Süreçlerin Yönetimi 

HANİFİ MURAT MUTLU 

UFUK COŞKUN 

Son Kilometre (Last Mile) Lojistik Kavram Ve Uygulamalar 

MUSTAFA ÖZYEŞİL Covid-19 Sürecinde Bankacılık Sektöründe Alınan Tedbirlerin ÇalıĢanların Algısı Etkisi: Adıyaman 

Ġli Kamu Bankaları Üzerine Bir AraĢtırma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK AKBAŞ 

AKDOĞAN 
Covid-19 Ġle Mücadelede Maliye Politikası Önlemleri 
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                                                                                              AYNURƏ ƏLĠYEVA 

Authors   Topic title 

FATİH KARABULUT Ġngiltere Kralı I. George‟un Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki Diplomatik GiriĢimleri (1714-1727) 

FATİH KARABULUT Osmanlı‟nın Doğu Avrupa Siyasetinde Ġsveç Ve Lehistan‟ın Rolü (1700-1743) 

MELİKŞAH CAN Osmanlı ModernleĢmesi 

AHMET YILMAZ 

CİHAN GENÇTÜRK 

Ortaçağ Coğrafya Ve Seyahatnâme Eserlerinde Bitlis‟e Dair Bilgiler 

AHMET YILMAZ 

CİHAN GENÇTÜRK 

Saffârîler‟in KuruluĢ Süreci Ve Sîstân‟a Hâkim Olmaları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HADİ BELGE Seyyah William Ouseley‟in Gezi Notlarında Amasya (1812) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HADİ BELGE Ziya PaĢa‟nın Amasya Islahatının Bir Hatırası: Zile Saat Kulesi 

DR. Melek GÖKSU ERDEĞER III. Alaeddin Keykubad‟ın Fikirleri Ve ġahsiyeti 

DR. Melek GÖKSU ERDEĞER III. Alaeddin Keykubad‟ın Saltanat Yıllarının Kronolojisi 

AZİZE KILIÇ Eflak-Boğdan‟da Osmanlı-Rus ÇekiĢmesi (1812-1829) 
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Authors   Topic title 

DOÇ. DR. NECLA ÖZTÜRK  

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜVEN YARAR 

Türk Yabancılar Hukukunda Uzun Dönem Ġkamet Ġzni 

DOÇ. DR. NECLA ÖZTÜRK  

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜVEN YARAR 

Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Bakımından Vize Zorunluluğu 

ARŞ. GÖR. UFUK RAMAZAN ÇAKMAK Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde Etkili BaĢvuru Hakkı 

ARŞ. GÖR. UFUK RAMAZAN ÇAKMAK Covid-19 Salgını Döneminde Devletlerin YaĢam Hakkına ĠliĢkin Pozitif Yükümlülükleri 

ARŞ. GÖR. DR. ALİ EROL Anayasal Vergileme Ġlkeleri 

ARŞ. GÖR. DR. ALİ EROL Türk Vergi Sistemindeki Vergi Harcamaları 

DR. MEHMET ONUR AK Spor Organizasyonlarında Toplumsal Cinsiyet Etkisi Örnekleri 

MURAT ŞAHİN 

DOC.DR.RESUL ÇEKİN 

Covid-19 Pandemi Döneminde Salon Hokeyi Oyuncularında Stres, Depresyon Ve Kaygının Yayğınlığı Ve ĠliĢkili 

Faktörler 
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TUZ STESĠNE KARġI MĠKORĠZA UYGULAMALARININ  MERCĠMEK 

GELĠġĠMĠNE ETKĠSĠ
1 
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ÖZET 

Tuzluluk ve kuraklık gibi çevresel faktörler bitki geliĢimi üzerinde olumsuz etkilere neden 

olmaktadır. Bitkiler geliĢmelerini sürdürebilmek için olumsuz koĢullara karĢı birçok tolerans 

mekanizması geliĢtirmiĢlerdir. Mikroorganizmaların bitkilere aĢılanması, bitkilerin tuz 

stresinden etkilenmelerini azaltmıĢtır. Bitkiler, arbüsküler mikorizal fungi (AMF) ile 

mutualistik etkileĢimleri ile stresli koĢulları atlatabilmiĢlerdir. Türkiye‟de mercimek 

yetistiriciliğinin yapıldığı alanlarda verimliliğini sınırlandıran ortak sorunlar olduğu gibi, 

yetiĢtirildiği bölgeye göre de sorunlar bulunmaktadır. Ülkemizde mercimek yetiĢtirilen 

alanlarda mercimek verimliliğini sınırlayan en önemli faktörler; kuraklık, sıcaklık (düĢük ve 

yüksek sıcaklıklar), bitki besin maddelerinin azlığı, tuzluluk ve artan kireç içeriği olarak 

sıralandırılabilir. Tuzluluk doğal olabildiği gibi, sulama sularının gereğinden fazla kullanımı, 

kimyasal gübreler, kanalizasyon sularının sızması sonucu oluĢabilmektedir. Gübre 

kaynaklarının oldukça pahalı olması, aĢırı ve bilinçsiz kimyasal gübrelerin kullanımının 

oluĢturduğu çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mikoriza gibi doğal kaynakların, kimyasal 

gübre yerine kullanımının,  tuz stresi  koĢullarında  mercimek geliĢimi üzerine etkilerinin 

belirlenmesi hedeflenmiĢtir. Bu amaçla çalıĢma, mercimekte tuz stresini iyileĢtirmede 

mikorizanın rolünün belirlemesi için serada yürütülmüĢtür. Denemede ticari olarak satılan 

mikoriza (Glomus  intraradices) kullanılmıĢtır. Bitkilere üç tuz düzeyi (0, 100 ve 200 mM 

NaCl) sulama suyu ile uygulanmıĢtır. Ekimden 8 hafta sonra bitkiler hasat edilmiĢtir. 

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuĢtur. Farklı tuz dozları ve 

mikorizanın; mercimeğin bitki boyu, yeĢil aksam ve kök kuru ağırlıkları, kök uzunluğu, 

yaprakların klorofil, prolin içerikleri,  üzerine etkileri incelenmiĢtir. Mikorizasız 

uygulamalarda artan tuz dozlarının mercimek geliĢimini olumsuz etkilemesine karĢın 

mikoriza aĢılaması tuzun mercimek bitkilerinde olumsuz etkisini azaltmıĢtır. Yapılan 

istatistiki analiz sonucu mikoriza x NaCl  interaksiyonunun önemli bulunmuĢtur. Son 

yıllarda mikoriza aĢılamasının tuz stresinin neden olacağı zarara karĢı  bitki geliĢimini 

iyileĢtirebileceği kanaatini varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Mikoriza, tuz, mercimek, bitki geliĢimi 

 
1
 Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalında Prof. Dr. Çiğdem Küçük danıĢmanlığı 

altında Hala Aljumaa tarafından yapılan yüksek lisans tezinin bir kısmıdır. 
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1.INTRODUCTION 

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) host plants under stressful conditions it has been 

explained that they help increase the rate of photosynthesis by facilitating the development of 

(Birhane et al., 2012). Approximately 90% of plant species can partner with AMF (Zhu et al., 

2010; Ahanger et al., 2014), hyphae, soil it was able to accelerate the decomposition process 

of organic matter (Paterson et al., 2016). Mycorrhizal by increasing the movement of fungi, 

photoasimilants from the aerial parts to the roots,  the host plants have also been found to 

affect atmospheric CO 2 fixation (Paterson and al., 2016). Significantly increased resistance 

to AMF, plant nutrient intake and various abiotic stress factors. 

It has been defined as soil borne fungi that can increase it (Sun et al., 2018). AMF report that 

most of its species belong to the subphyla Glomeromycotina of the Mucoromycota phylum 

(Spatafora et al., 2016). It has been described that Glomerales in this sub-phylum containing 

25 genera, four AMF sub-phyla, Archaeosporales, Paraglomerales, and Diversisporales  

(Redecker et al., 2013). These are essential biotrophs, and their life cyclet o complement 

(Jiang et al., 2017), plant photosynthetic products and lipids are needed (Bago et al., 2000). 

It has been reported to promoting plant growth with AMF only and improve the mineral 

nutrient intake, but also protect the plants from fungal pathogens (Smith & Read, 2008; Jung 

et al., 2012). Therefore AMF, plant vital endosymbionts, which play an effective role in its 

productivity and the functioning of the ecosystem it was defined as.  They play an important 

role in improving sustainable agriculture (Gianinazzi et al., 2010). Report that the symbiosis 

of AMF with plants was known about 400 million years ago (Selosse et al., 2015).  

The symbiotic association of AMF helps plants grow and it is an example of 

togetherness that can regulate its development. Mycelial network of fungi, the roots of the 

plant extends underneath and supports unattainable food intake. So that the plant feeds helps. 

Plant nutrients in the soil are transported from the fungi to the plant, which means that AMF's 

as a result of the development of tolerance to biotic and abiotic factors (Plassard and Dell, 

2010).  Mycorrhizae improve soil properties and thus promoting plant growth in normal as 

well as stressful conditions. It was determined by the researchers that he has abilities (Navarro 

et al., 2014;Alqarawi et al., 2014). AMF colonization in the morpho-physiological 

characteristics of plants. He improved his stress tolerance by producing several changes 

(Alqarawi et al.,2014; Hashem et al., 2015). AMF, natural growth regulators of most 

terrestrial flora has been accepted as AMF are used as bioinoculants, and researchers have 

their use as important bio-fertilizers in the productivity of sustainable agriculture encourages 

(Barrow, 2012). 
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2. Materials and Methods 

Soil samples used in the pot trial are from the Harran University campus area. It has been 

taken from a depth of 0-30 cm from the area that has not been planted before and without any 

application. Soil samples were sieved in a 2 mm mesh sieve. Some of the trial soil physical 

and chemical analysis results are given in Table 2.1.  

Soil 

depth 

PH EC 

(dS / m) 

Organic 

Matter 

(%) 

sand Clay 

(%) 

Silt 

(%) 

Soil 

texture 

Phosphorus 

(kg / da) 

0-30 8.08 0.92 1,68 19.32 61.04 19.64 Clay 4. 88 

2.1. Establishment of the trial: 

2 kg pots; filled with soil (1000 g) sterilized in the autoclave. Trial random plots were set up 

according to the trial pattern with 3 replications.  -Trial repeats 3 times x 1 plant x 2 

mycorrhiza treatments (-M and + M) x 3 salt levels (0, 100 and 200 mM NaCl) It was carried 

out in 18 pots.  Ammonium sulphate and 6 kg P 2 O 5 / da with the calculation of 6 kg N / da. 

TSP was given to all pots at the time of planting. 

 2.2 Measurements at the end of the trial: 

Plants were harvested 8 weeks after planting. Some of the fresh leaf samples are chlorophyll 

the determination was used for proline content. , 

2.3 Plant size: 

Plants were randomly selected 8 weeks after planting and at least 10 plants were in contact 

with the soil. Plant height by measuring the length of the tip from the root collar and 

calculating the arithmetic average  It is determined in cm. 

2.4. Root length 

At the end of the harvest, the roots of the plants are washed with plenty of water, passed 

through pure water, and moistened with blotter paper. The root length was determined by 

measuring it with a ruler after it was taken. 
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2.5. Wet and dry green parts and root weight of plants 

After the harvest, the green parts and roots are cut and weighed on a precision scale, the green 

parts of the plants part and root wet weights were determined. Samples at 65 o C until they 

reach constant weight  After drying, the weights of the dried samples were weighed on the 

balance. 

2.6. Chlorophyll determination: 

Chlorophyll was determined in leaf samples taken from each application. Chlorophyll 

determination Arnon(1949). The  2 g leaf sample during harvest 5 ml acetone: water (80% v / 

v). -It was homogenized in the mixture and filtered. Chlorophyll extracts for chlorophyll a 

663 nm was read against 80% acetone control at 645 nm for chlorophyll b. Chlorophyll 

determination it is calculated in mg / l. 

Chl. a (mg ml 
-1

) = 11.64 x (A663) - 2.16 x (A645) 

Chl. b (mg ml 
-1

) = 20.97 x (A645) - 3.94 x (A663) 

2.7 Proline Content in Leaf (µmol proline / mg leaf) 

The 0.5 g of leaves , 10 ml of 3% 5-Sulfasalicylic acid is added and  homogeneous has been 

made. Then, 2 ml of the solution to be filtered through W2 filter paper is separated  and 2 ml 

of Acidninhydrin and 2 ml of glacial acetic acid were added and  transferred to capped test 

tubes. The one the sample tubes are then kept in a water bath at 80 ° C for 5 minutes kept in 

the bath. Adding 4 ml of toluene on it, on vortex for 20 seconds mixed.  Proline concentration 

of supernatants prepared at 520 nm wavelength The absorbance values were read using the 

standard curve (Bates et al., 1973). Proline its content is calculated from the formula below. 

µmol proline / g YA = (µg proline / ml x ml toluene) / (115.5 µg / µmol) / g sample / 5. 

2.8. Statistical analysis 

The data obtained as a result of the study were analyzed in the JMP statistics program. 

3. Results and Discussion 

The application of three different salt doses on lentil plant height in the presence and absence 

of mycorrhiza their effects are given in Table 3.1. In lentils, the plant height decreased with 

the increasing dose of salt. Despite the increasing dose of salt with mycorrhiza application, an 
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increase in lentil size was detected. Application, dose, plant x dose and mycorrhiza x dose 

interaction with statistical analysis was found to be significant (p <0.001). With mycorrhiza 

application on both tested plants, the plants increase in height was determined (Table 3.1). 

 

 

Table 3.1. Lentil plant longitudinal NaCl doses and data on mycorrhiza applications 

(cm). 

Application 

plant 

NaCl 

(mM) 

Withou

t Mycorrhiza 

+ 

mycorrhiza 

 0 26.7 CD 30.3 AB 

Lentil 100 28.3 BCD 29.7 ABC 

 200 19 E 32 A 

Mycorrhiza application and three different salt doses on lentil green parts wet weights effects 

are given in Figure 3.1. When increasing doses of salt not applied to mycorrhiza are applied 

Green part wet weight in lentil has decreased (Figure 3.1). 

 

Figure 3.1. Shoot weight of lentil 
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Although the effects of the applications on lentil green parts wet weight differ, the highest 

green part wet weight was taken in the application of mycorrhiza and 100 mM NaCl, followed 

by 200 mM NaCl and mycorrhiza application. The effects of lentils on green parts dry weight 

are given in Figure 3.2. 

 

Figure 3.2. dry weight of shoot  

The highest root dry weight in lentils was obtained only in plants eroded by mycorrhiza. The 

lowest root dry weight was determined in 200 mM NaCl application (Figure 3.3). 

 

Figure 3.3. Root weight  of lentil 

It has been reported that salinity stress decreases photoassimilation, causing a decrease 

in photosynthetic pigments and thus a decrease in plant growth (Abeer et al., 2016). 

Mycorrhizal applications reduced the dry weight of lentil root. The negative effects of salt are 

also seen in Figure 3.3. Salinity reduces crop production and yield. It has been described that 

mycorrhizal symbiosis helps plants in environments with different environmental conditions 

(Beltrano et al., 2013). It has been reported that arbuscular mycorrhizal colonization gives the 

plant tolerance to stress and increases plant growth (Beltrano et al., 2013). It has been 

reported that G.intraradices are colonized in pepper roots and increase the salt tolerance of 
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pepper against the increased salt level (Beltrano et al., 2013). In salt-stress conditions, 

arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) has been reported to function as the main bio-enhancer 

of stress, protecting plants against possible damage from stress (Amarger et al., 2014). It was 

also reported in a study that mycorrhizal inoculation increased the resistance of plants against 

salt stress (Hameed et al., 2014).The highest root dry 

 weight in lentils was 

 obtained only in plants eroded by mycorrhiza. The lowest root dry weight was determined in 

200 mM NaCl application (Figure 3.3). The effects of mycorrhiza applications and salt doses 

on lentil chlorophyll content are given in Table 3.2. Mycorrhizal application has increased the 

chlorophyll content of lentils compared to non-mycorrhizal applications. Chlorophyll content 

of lentils decreased with increasing salt dose. Plant x NaCl doses, plant x mycorrhiza x NaCl 

doses, mycorrhiza x NaCl interaction were found to be significant (p <0.001). 

Table 3.2. Data on lentil chlorophyll content (mg / g fresh weight) NaCl doses and 

mycorrhiza applications 

Application 

plant 

NaCl 

(mM) 

without 

mycorrhizal 

+ with mycorrhiza 

Lentil 0 1.27 H 1.49 G 

 100 1.11 I 1.29 H 

 200 1.04 I 1.21 H 

 

Researchers explained that the leaf area increased in citrus trees inoculated with 

mycorrhiza (Alqarawi et al., 2014). Abeer et al. (2015) found that mycorrhiza vaccination 

increased the tolerance of the feed pea to salt stress, the weight of the plant dry parts and the 

height of the plant was higher in those grafted with mycorrhiza. The researchers' findings 

support our results. As supported by various researchers (Beltrano et al., 2013; Hashem et al., 

2016), it was determined in our study that the chlorophyll content in lentils increased with 

AMF inoculation (Table 3.3). However, researchers have obtained different results in 

chlorophyll contents at different salt levels. AMF inoculation has also been reported to 
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increase chlorophyll contents in broad beans (Vicia faba L.) (Hashem et al., 2014) and 

Sesbania sesban (Abd-Allah et al., 2015). - The increase in the chlorophyll content of AMF 

has been attributed to the high magnesium content in the chlorophyll synthesis in AMF 

inoculated plants (Hashem et al., 2016). The effects of the applications on the proline content 

of lentils were examined. The effect of different NaCl doses and mycorrhiza applications on 

the proline content of lentils is given in Figure 3.4. 

 

Figure 3.4. Effects of applications on lentil proline content 

Plants store low molecular weight compounds such as proline, betaine, soluble sugar 

or amino acids at high salt levels, and these low molecular weight compounds are usually 

found in low concentrations under stress-free conditions (Beltrano et al., 2013). As can be 

seen from our results, the increase in proline storage in lentils exposed to salt stress, 

Beshassaini et al. (2012) in Pictacia atlantica, Ünal et al. (2014) on barley and Abd-Allah et 

al. (2015) with the results obtained in Sesbania sesban. In stressful conditions, it is the result 

of proline storage being affected by proline metabolism as well as amino acid degradation and 

gene expression. When plants are exposed to stressful conditions, the activities of proline-

synthesizing enzymes decrease (Iqbal et al., 2015; Khan et al., 2015). In our study, proline 

content increased in salt stress environment in mycorrhizal and non-mycorrhizal plants. The 

increase in proline may be related to salt. Proline accumulation in salt stress balances the osmotic 

pressure of the stosol with the external environment and protects the cell. The positive correlation 

between proline storage and salt tolerance was also supported by Giri and Kumar (2007). It 

can be thought of as proline protective enzyme activity. It has also been reported that the 

storage of osmolite preserves the membrane structure and reduces the damage caused by ROS 

(Ahanger et al., 2015; Alqarawi et al., 2014). As a result; It has been determined that the 

mycorrhizae have a healing effect on lentils against salt stress. 
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TÜRKĠYE’DE TARIMSAL ÜRETĠMDE KĠMYASAL GÜBRE KULLANIMI ĠLE 

ĠLGĠLĠ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

OKTAY SÖYLER 

Ġskenderun Teknik Üniversitesi, Ġskenderun MYO- ORCID ID: 0000-0003-4342-3209 

 

ÖZET 

Dünyada önümüzdeki 30 yıl içinde 2,3 milyar ek nüfus artıĢıyla, %70 oranında daha fazla 

gıdaya ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak 

artan beslenme ihtiyacını karĢılayabilmek için bitkisel üretimde gübre kullanması bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. Gübre artık en değerli tarımsal üretim girdilerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak dünya gübre tüketimi son on yılda yaklaĢık % 6 

oranında artmıĢtır.  

Ekim alanlarının her geçen yıl azaldığı ülkemizde de birim alan baĢına daha çok bitkisel 

üretim yapılması gerektiğinden gübreleme ihtiyacı giderek artmaktadır. Türkiye‟de 2010 

yılında tarımsal üretimde 4.766.356 ton kimyasal gübre kullanılırken, bu oran 2019 yılında 

6.087.714 tona yükselmiĢtir. Birim üretim alanı baĢına düĢen gübre miktarı 107 kg/ha‟dır. 

Tarımsal girdiler içerisinde kimyasal gübre kullanımı % 15-20'lik bir pay almaktadır.   

Ülkemizde bitkisel üretimde kimyasal gübrelemeyle elde edilen ürün ve verim artıĢı hala 

istenilen düzeyde değildir. Tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımı tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Hatalı gübrelemelerden 

kaynaklanan problemler ile yarar yerine çoğu zaman olumsuz sonuçlarla karĢılaĢılmaktadır. 

Uygulanan gübrelerin miktarları, türleri ve uygulama periyotlarının doğru belirlenememesi 

doğal çevreyi olumsuz Ģekilde etkilemektedir. YanlıĢ gübreleme uygulamaları; toprakların tuz 

miktarının yükselmesine, ağır metal kirliliğine, erozyona, PH değerlerinin düĢmesine, besin 

elementlerinin dengesizliğine, mikroorganizma faaliyetlerinin azalmasına, su kirliliğine, nitrat 

yıkanması ve birikimine, atmosfere ve ozon tabakasına zarar veren maddeler içeren gazların 

salınmasına ve dolayısıyla sera etkisine yol açmaktadır. 

Bu çalıĢmada Türkiye‟de tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımı incelenmiĢ, yapılan 

hatalı uygulamalar ve sonuçlarına iliĢkin değerlendirmeler yapılmıĢ, sorunlara çözüm 

önerileri ve alternatifler getirilmeye çalıĢılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Üretim, Kimyasal Gübre, Hatalı Gübreleme Uygulamaları 
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1.GĠRĠġ 

Dünya genelinde nüfus artıĢıyla birlikte gıda ve besin ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi amacıyla 

giderek daha fazla tarımsal üretime ihtiyaç duyulmaktadır. Artan talebi karĢılamak için daha 

verimli kaynaklar bulunmaya çalıĢmıĢ ve bunun sonucunda da farklı bitkiler için gübrelerin 

kullanıldığı tarım sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Bitkisel üretimde istenilen verim ve kaliteyi elde 

etmek amacıyla farklı besleyici maddeler içeren organik ve inorganik bileĢikleri toprağa ya da 

doğrudan bitkiye verme iĢlemine gübreleme denir. Gübrelerin içinde bulunan bazı bitki besin 

maddeleri Ģunlardır: 

A. Makro bitki besin maddeleri; N, P, K, Ca, Mg ve S gibi toprakta ve bitki bünyesinde 

oldukça fazla miktarlarda bulunan bitki besleme elementleridir. 

B. Mikro bitki besin maddeleri; Zn, Fe, Cu, Mn, B ve Mo gibi bitki geliĢmesinde makro 

besinler kadar etkili olan fakat toprakta ve bitki bünyesinde oldukça az bulunan besin 

maddeleridir. 

Gübreler temel olarak, doğal (organik) ve kimyasal (inorganik) gübreler olarak iki sınıfa 

ayrılmaktadır (Görsel 1). Doğal gübreler doğal iĢlemlerle üretilen bileĢiklerdir; kimyasal 

gübreler ise doğal tortulların kimyasal iĢlemlerden geçirilmesi sonucu üretilen yani kimyasal 

dönüĢüme uğramıĢ maddelerdir [1]. 

 

Görsel 1.Gübre ÇeĢitleri 

Bitkisel üretimde daha fazla verim elde etmek amacıyla uygulanan en önemli kimyasal 

gübreler azot, fosfor ve potasyum içerikli gübrelerdir. 

Organik ve inorganik gübrelerin her ikisiyle de bitkiler beslenebillir. Ancak her iki gübrede de 

hep aynı inorganik molekülleri kullanırlar. Bitki besin maddeleri arasında azot(N) en önemlisi 

olup gübrelerin % 60‟ını azotlu bitki besleyiciler oluĢturmaktadır. Ticari olarak satıĢı 

gerçekleĢtirilen gübrelerin içerdiği bitki besin element miktarları Çizelge 1‟de verilmiĢtir [1]. 

Çizelge 1. Ticari olarak satıĢı gerçekleĢtirilen gübrelere ait ortalama besin maddesi içerikleri
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2.TÜRKĠYE’DE TARIMSAL ÜRETĠM YAPILAN TOPRAKLARIN AZOT-FOSFOR-

POTASYUM( NPK) GEREKSĠNĠMĠ  

Dünyada ve Türkiye‟de tarımsal üretim faaliyetlerinde en çok kullanılan gübreler azot ve 

fosfor içerikli gübrelerdir. Azot, bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu bitki besin maddelerinden 

biridir. Ticari bakımdan da en değerli gübre maddesidir. Ancak topraklarda oldukça az 

miktarlarda bulunur  [2]. Azot toprak içerisinde her yıl yenilenme ihtiyacı duyan bir besin 

maddesi olduğu için tüm dünyada en çok kullanılan kimyasal gübre içeriğidir [3]. Azotlu 

gübreler 2014 yılında tüm dünyada tüketilen toplam NPK‟lı gübreler içerisinde % 56,54‟lük 

oranla önemli bir pay almıĢtır [4]. Aynı Ģekilde ülkemizde de tüketilen toplam gübrenin % 60 

gibi büyük bir oranını azotlu gübreler oluĢturmaktadır [5]. Türkiye tarım topraklarının organik 

madde içerikleri genelde çok düĢük olup % 0,5-5,0 arasında değiĢmektedir (Görsel 2). 

Toprakta organik madde miktarını en ideal % 3 olarak kabul ettiğimizde topraklarımızın % 

87‟sinin organik madde içeriğinin düĢük olduğu görülmektedir  [6].  

 

                                      Görsel 2. Türkiye topraklarının organik madde seviyesi 

Ülkemizde tüketilen toplam gübrenin % 35‟i fosforlu gübrelerden yaklaĢık % 5‟i ise 

potasyumlu gübrelerden oluĢturmaktadır  [5]. Genel olarak bitkisel üretim alanlarımızın % 

55‟inde fosfor eksiği, % 17,8‟inde ise fosfor fazlalığı görülmektedir [7]. 

Ülkemiz topraklarının % 92‟sinde bitkiye yarayıĢlı potasyumun yeter ve yüksek düzeyde 

olduğu, sadece % 8‟lik bir bölümünde potasyum eksikliğinin var olduğu ortaya konulmuĢtur 

[8].Türkiye topraklarının içerdiği potasyum miktarı çoğunlukla bitkisel üretim için yeterli 

durumdadır [9]. Bu yüzden potasyum içerikli kimyasal gübre kullanımı ülkemizde sınırlı 

seviyededir. Potasyum noksanlığı özellikle asit tepkimeli topraklara sahip olan Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde yaygın olarak görülmektedir [7]. 

3. DÜNYADA VE TÜRKĠYE’DE KĠMYASAL GÜBRE TÜKETĠM DEĞERLERĠ 

3.1.Birim Alan BaĢına DüĢen Kimyasal Gübre Tüketimi (kg/ha) 

Ülkemizde 2006 yılında hektar baĢına kullanılan kimyasal gübre miktarı 91,84 kg iken 2015 

yılında 106,67 kilograma yükselmiĢtir. 2015 yılı sonu itibarıyla dünya ortalaması 137,61 

kg/ha‟dır. Türkiyede tüketim dünya ortalamasının altındadır. Dünyada yıllara göre birim 

hektar baĢına kimyasal gübre tüketimi Görsel 3‟te verilmiĢtir [10]. 
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Görsel 3. Dünyada yıllara göre birim hektar baĢına kimyasal gübre tüketimi (kg/ha) 

Bazı ülkelerin 2002-2015 yılları arasındaki birim alan baĢına kullandıkları ortalama kimyasal 

gübre miktarları Görsel 4‟te verilmiĢtir [10]. 

 

Görsel 4. Bazı ülkelerin 2002-2015 yılları arasındaki birim alan baĢına kullandıkları ortalama 

kimyasal gübre miktarları 

Mevcut tarımsal üretim alanları, yetiĢtirilen ürün çeĢitleri ve toprak yapısına göre ülkemizde 

birim hektar alana yaklaĢık 146,7 kg azot, fosfor ve potasyum içerikli gübre verilmesi 

gerekmektedir [11]. 107 kg/ha‟lık kimyasal gübre kullanımı dikkate NPK ihtiyaçlarının tam 

olarak karĢılandığı söylenemez.  

Ülkemizde tarımsal girdiler içerisinde kimyasal gübre kullanımının % 15-20' lik bir payı 

bulunmaktadır. Bilinçli gübreleme uygulamalarının bitkisel üretim miktarının artıĢındaki payı  

% 50-75 kadar olmakta, bazı bitkilerde bu oran % 100'lere ulaĢabilmektedir [12]. 

TĠGEM‟e bağlı bazı tarım iĢletmelerinde yapılan gübre denemelerinde birim dekar alanda 

buğdayda %102, arpada ise %74 oranında bir verim artıĢı tespit edilmiĢtir [13].  

3.2. Toplam Kimyasal Gübre Tüketimi (ton) 

Dünya gübre tüketimi, artan taleple birlikte 2018 yılında 200 milyon tona ulaĢmıĢtır. Azotlu 

gübre tüketimi baĢta Çin kaynaklı olmak üzere artmıĢ ve 2018 yılında 120 milyon tona 

çıkmıĢ, fosfat tüketimi 46 milyon tona, potasyum tüketimi ise 34 milyon tona ulaĢmıĢtır 

(Görsel 5) [14]. 
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                              Görsel 5.Bazı yıllarda dünya genelinde kimyasal gübre kullanım miktarları 

Türkiye‟nin 2012-1019 yılları arasında toplam kimyasal gübre tüketimi(ton)  Görsel 6‟da 

verilmiĢtir [5]. 

 

               Görsel 6. Türkiyede yıllar itibarıyla kimyasal gübre tüketim miktarları 

Türkiye'de kimyasal gübrelerin tüketim haritasına bakıldığında özellikle Ġç ve Batı Anadolu 

ile Orta Karadeniz Bölgesinde bir yoğunluk göze çarpmaktadır. GAP kapsamında sulu tarıma 

geçilen illerimizde gübre kullanımında önemli miktarda artıĢlar gözlemlenmektedir. 

Ülkemizde kimyasal gübre tüketiminin ürün çeĢitlerine göre dağılımına bakıldığında tahıllar 

% 55 ile en çok gübre kullanılan grubu oluĢturmaktadır. Ardından sırasıyla endüstri bitkileri, 

meyve ve sebzeler, baklagiller ve yem bitkileri gelmektedir. Türkiye'de en çok gübre tüketilen 

ürün buğdaydır [13]. 

Türkiye‟de gübre tüketimindeki artıĢ verime yansımamıĢtır. Bazı ülkeler tarımsal üretimde 

bizden daha az kimyasal gübre kullanmalarına rağmen daha fazla verim alabilmektedirler.  
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4. KĠMYASAL GÜBRE KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ PROBLEMLER 

Kimyasal gübrelemede bazen maalesef üreticilerde yanlıĢ bir algı oluĢmaktadır.Bu da daha 

fazla kimyasal gübre kullanarak daha fazla verim alınabileceği düĢüncesidir. Sanılanın aksine 

gübrelemede “AZALAN VERĠM KANUNU “geçerlidir. 

 

Görsel 7. Azalan Verim Kanunu 

Ekonomide azalan verim kanunu Ģöyle tanımlanır;Tarımsal üretimde kullanılan girdilerden 

birinin oranı arttırılıp diğerlerinin oranı sabit tutulursa, oranı arttırılan girdinin ilave birimleri 

üretime eklendikçe toplam ürün miktarı bir seviyeye kadar artacak, bu seviyeden sonra 

eklenen her birim girdi ile elde edilen ürün miktarı önce oransal sonra mutlak bir Ģekilde 

azalacaktır. Yani gübreleme ile elde edilen fayda bir noktaya kadar artıĢ göstermekte, bu 

noktadan sonra gübre vermeye devam edilirse fayda yerine zarar oluĢmaya baĢlamaktadır. 

Kimyasal içerikli gübre kullanımı son yıllarda Türkiye‟de de artmıĢtır. Verimi arttırmak için 

gereğinden fazla miktarlarda kimyasal gübre uygulanması, buna gittikçe daha çok bağımlı 

kalınması maddi zararların yanı sıra tarımsal üretim sisteminin sürekliliğini de olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Yapılan hatalı kimyasal gübre uygulamaları bitkisel üretim yapılan toprakları ve çevreyi 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bilinçli olarak yapılan gübrelemelerin faydası olduğu gibi, 

hatalı gübre kullanımının da oldukça büyük zararları olur. Tabiiki bundan ilk etkilenecek 

olanda bitkilerdir.  

Ülkemizde kimyasal gübre kullanımının birçok ülkeye oranla oldukça düĢük olması bizleri 

rahatlatmamalıdır. Kullanılan kimyasal gübrelerin miktarından çok iklim, toprak, bitki 

faktörlerinin dikkate alınarak topraktaki bitki besin maddesi dengesinin korunması ve toprak 

analizlerine dayalı bir gübreleme yapılması önemlidir [15].  

Yoğun ve bilinçsiz kimyasal gübre uygulamaları ile birlikte topraktaki organik madde miktarı 

azalmakta bu da mikroorganizma faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyip toprağın yapısının 

bozulmasına neden olmaktadır. Aynı gübreleme yanlıĢlarına devam edilmesi durumunda her 

geçen yıl toprak yapıları daha da kötüleĢecek, uygulanan gübrelerin dozlarındaki artıĢla 

birlikte bitki geliĢmesi yavaĢlayacak, dolayısıyla elde edilen toplam ürün miktarı azalacaktır. 

Gübrelerin bir kısmı toprakta tutunamayıp sularla birlikte uzaklaĢacaktır. Besin maddelerinin, 

bitkilerin yararlanabileceği forma dönüĢümü azalacaktır. 

Yapılan araĢtırmalarda azotlu ve fosforlu gübrelerin kullanımında toprakta oluĢan kayıplar 

dikkate alındığında, gübrenin azot içeriğinin % 40-80 lik bir kısmı, fosfor içeriğinin de % 5-

20 kadarı bitkiler tarafından kullanılmaktadır. Öte yandan toprak profilinden drenaj, yüzey 

akıĢı ve erozyon sebebiyle oluĢan toplam besin maddesi kayıplarının uygulanan fosforun % 

0.5–5‟i ve azotun % 5-30‟u arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir [16-17]. Ancak bu durum toprak 
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ve yetiĢtirilen ürün cinsine, iklimsel özelliklere ve gübrelerin yapıları ile uygulanma 

yöntemlerine göre değiĢebilir. 

4.1.Bilinçsiz Azotlu Gübre Kullanımının Zararlı Etkileri 

4.1.1.Nitrat Birikimi ve Ötrofikasyon 

Azotlu gübreler gerekenden fazla miktarda kullanıldığında, çevresel faktörlerin de etkisiyle, 

yüzey ve yeraltı sularında yüksek yoğunluklarda nitrat birikimine neden olmakta bu da insan 

sağlığını ve ekolojik yaĢamı tehdit etmektedir. Azot bitkiler tarafından Amonyum(NH4) ve 

Nitrat(NO3) formunda alınmaktadır. Topraktaki azot metabolizmasının aerobik koĢullar 

altında son ürünü nitrattır. Nitrat toprak bünyesinde kalarak mikroorganizmalar ve bitkiler 

tarafından rahatça kullanılır [18]. Optimum Ģatlar altında uygulansa dahi azotlu gübrelerin 

yanlızca % 50‟lik bir kısmından bitkilerin yararlanılabildiği, % 15-25‟lik kısmının topraktaki 

organik maddelerle birleĢtiği , % 2-20‟sinin buharlaĢma yoluyla uzaklaĢtığı ve diğer % 2-10 

kadarlık kısmının ise yüzeyde ve yer altında bulunan su kaynaklarına karıĢtığı tespit edilmiĢtir 

[19]. Toprağın sızıntı suları ile derin tabakalarına ve tabansularına kadar taĢınan nitrat bu 

suların niteliğini bozar. Buna, “suların ötrofikasyonu” denmektedir. Kimyasal gübre kaynaklı 

kirlilik denildiğinde üzerinde en fazla durulması gereken ve en riskli kirlilik çeĢidi sulardaki 

nitrat kirliliğidir. Son yıllarda yeraltı ve yüzey sularında nitrat birikiminin özellikle çocukların 

sağlığına etkileri, tüm dünyaca önemle takip edilen bir sorun haline gelmiĢtir [20]. Ġçme suyu 

olarak kuyu suyunun kullanıldığı yerlerde sudaki nitrat konsantrasyonu 45mg/L nin üzerine 

çıktığında su zehirli hale gelmekte ve bu da çocuklarda methemoglobinemia (mavi hastalık) 

hastalığına yol açmaktadır [21]. Sulardaki nitrat düzeyindeki artıĢın insanlar üzerinde sinir 

sistemi ve kalp ritm bozukluklarına ve kansere yol olabileceği belirtilmektedir [22]. 

Antalya‟nın Kumluca bölgesinde bulunan kuyu sularındaki nitrat içeriklerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan bir araĢtırmada, suların içerdiği nitrat miktarlarının 2.46-164. 91 mg/l 

arasında bulunduğu ve kuyuların yarısında nitrat kirliliği olduğu tespit edilmiĢtir [23].   

4.1.2.Ġklim DeğiĢikliği ve Ozon Tabakasında Hasar 

Topraktaki amonyum azotu (NH4), nitrifikasyon olayı ile nitrat(NO3) azotuna 

dönüĢebilmektedir. Nitrat azotu da topraktaki bazı mikroorganizmalar tarafından azot 

dioksit(NO2) ve azot monoksit(NO) bileĢikleri ile serbest azot haline dönüĢtürülmektedir. 

Serbest azot ise kolayca atmosfere karıĢabilmektedir. Azot dioksit ve nemli topraklardan 

atmosfere karıĢan amonyak, güneĢ ıĢınları ve diğer iklim etmenleri ile fotokimyasal bazı 

reaksiyonlara girerek ozonu ayrıĢtırmaktadırlar. Böylece güneĢin zararlı ultraviyole ıĢınlarına 

kalkan görevi yapan ozon tabakasının zarar görmesine neden olmaktadırlar.  

4.1.3.Toprağın Asitlik Derecesininde ArtıĢ 

Bilinçsiz Ģekilde kullanılan azotlu gübrelerin toprağa verdiği zararlardan bir diğeri de asidik 

karakterli olanlarının, toprağın asitlik derecesini arttırmasıdır. Örnek olarak asidik karakterli 

bir toprağa amonyum sülfat gübresi verilirse, asitlik derecesi daha da yükselir. Bu durum, bazı 

besin maddelerinin toprak tarafından alınamaması, asit katyonlarının zehir etkisi yapacak bir 

Ģekilde çoğalması, mikroorganizmal faaliyetlerin sınırlanması gibi olumsuz etkiler 

oluĢturmaktadır. Ġnsanlarda A vitamini noksanlığı, hayvanlarda üreme zorluğu, düĢük yapma 

ve süt verimi azalması gibi sorunların, sulardaki azot konsantrasyonu ile yakından iliĢkisi 

olduğu bilinmektedir [24]. 

4.2. Bilinçsiz Fosforlu Gübre Kullanımının Zararlı Etkileri 

4.2.1.Su kirliliği(Ötrofikasyon) 

Ötrofikasyon, büyük su ekosistemlerinde, özellikle azot ve fosfor oranlarının artması ile 

plankton ve alg varlığının aĢırı Ģekilde çoğalmasıdır. Bu durum su içindeki yaĢamı olumsuz 
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yönde etkiler ve su kalitesini bozar. Fosforlu gübreler yüzey akıĢları yardımıyla taĢınarak, 

içme suları ve akarsulardaki fosfat miktarlarını yükseltmektedir.  

Toprakta fosfor miktarı ne kadar çok olursa olsun, bitkilerin yararlanabileceği fosfor miktarı 

sürekli kritik bir sınırdadır. Kullanılan fosforlu gübrelerin % 80-85„i tutunma ve çökelme ile 

veya organik bazı bileĢikler oluĢturmak suretiyle bitkiler tarafından alınamayacağı formlara 

dönüĢtürülmektedir. Fosforlu gübrelerin bazı kapalı su havzalarında topraktan yıkanan nitratla 

birlikte oluĢturduğu ötrofikasyon büyük bir kirlilik sorununu da beraberinde getirmektedir  

[18]. 

4.2.2.Ağır Metal Kirliliği 

Fosforlu gübrelerin bilinçsizce kullanımı, içerdikleri krom, kadmiyum, kurĢun, nikel, bakır 

gibi bazı ağır metallerin toprak bünyesine ve dolayısıyla bitkilere geçmesine sebep olmaktadır 

[25-26]. Yapılan bir araĢtırma fosfor içerikli gübre yapımı için yurtdıĢından getirilen fosfat 

kayalarının içerdiği ağır metal miktarlarının riskli derecede fazla olduğunu ve diğer gübrelerle 

karĢılaĢtırıldığında bu hammaddeden üretilen gübrelerin daha yüksek kadmiyum ve arsenik 

yoğunluna sahip olduklarını ortaya koymuĢtur [27].  

4.2.3.Toprak Erozyonu 

Ötrofikasyonun yanısıra toprakta oluĢan heyelan ve erozyon ile baraj ve göletlere ulaĢan aĢırı 

miktardaki fosfat, çökelerek bu yapılara zarar verebilmektedir. 

4.3. Bilinçsiz Potasyumlu Gübre Kullanımının Zararlı Etkileri 

Potasyum toprakta yıkanmadan doğan kayıplara direnç gösterir. Bitkiler için sürekli hazır 

durumdadır. Bazen hemen hemen potasyum gübresinin tümü bitkilerin kullanımı için elveriĢli 

hale dönüĢtürülebilir  [28]. Bu yüzden aĢırı kullanılsa dahi toprakta çok önemli zararlar 

oluĢturmaz. 

4.4. Bilinçsiz Kimyasal Gübre Uygulamalarının Toprak Üzerindeki Olumsuz Etkileri 

-Topraktaki besin maddelerinin dengesi bozulur;  

AĢırı azotlu ve fosforlu gübre uygulamaları topraktaki besin elementlerinin miktarını, 

dağılımını ve dengesini olumsuz etkiler. 

-Topraktaki mikroorganizma ve canlılara zarar verir; 

Kimyasal gübreler aĢırı dozlarda kullanıldıklarında mikro organizmalar ile bazı toprak 

canlılarına zarar vermektedir. AĢırı dozlarda azot içerikli gübre kullanımı Rhizobium sp. gibi 

azot fikse edici (bağlayıcı) toprak organizmalarının faaliyetlerini olumsuz Ģekilde etkiler. Bu 

da havada bulunan serbest azottan yararlanabilme imkanını ortadan kaldırmaktadır 

[29].Yapısı bozulan toprakta canlı atıkları eskisi gibi parçalanamaz ve toprak zamanla 

fakirleĢir. 

-Toprak tuzluluğu artar; 

Yoğun bitkisel üretim yapılan alanlarda yıllarca aĢırı dozlarda gübre kullanımı ile tuz birikimi 

oluĢur [30-31]. Nötral tuzlardan oluĢan kimyasal gübrelerin kullanımının sürekli artması 

topraktaki tuz konsantrasyonunu artırmakta bu da ürün verimi ile kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Antalya ili Kumluca ve Finike ilçelerinde yapılan araĢtırmada [32] domates ve salatalık 

üretimi yapılan seralardaki toprak tuz miktarlarındaki değiĢimler farklı dönemlerde 

incelenmiĢtir. Topraklardaki tuz içeriğinin bu ürünlerin tüm yetiĢme periyodu boyunca sürekli 
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arttığı tespit edilmiĢtir. Bunun da kimyasal gübre uygulamalarından kaynaklandığı sonucuna 

varılmıĢtır. 

-Toprak reaksiyonu olumsuz yönde etkilenir; 

Amonyumlu gübreler gibi asit oluĢumuna neden olan azotlu gübrelerin arka arkaya toprağa 

verilmesi, toprağın pH değerlerinin azalmasına yol açar.Bu nedenle meydana gelen asitliği 

dengelemek amacıyla uygun oranda kireç takviyesi yapılmaması halinde bitkilerde verim 

azalabilir. 

-Toprak strüktürü bozulur; 

AĢırı gübre kullanımı, toprak strüktürünün bozulmasına neden olur.Strüktürü bozulan 

topraklardan kaliteli ve verimli ürün almak zorlaĢır.Özellikle yüksek düzeyde sodyum içeren 

potasyum içerikli gübreler strüktüre zarar verir.Toprak asitliğini arttıran bazı gübrelerin de 

sürekli kullanımı toprak strüktürünü kötüleĢtirir. 

5. ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

*Öncelikle yayım faaliyetleri ile üreticilerimize toprak analizi yaptırmanın önemini 

öğretmeliyiz. Üretici bu analizi yaptırdığında yetiĢtirdiği bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin 

maddelerinin kendi toprağında ne oranda bulunduğunu öğrenecek ve gereksiz gübreler 

kullanmak yerine gerekli ve yeterli oranda kimyasal gübre kullanması sağlanacaktır. 

Isparta ilinde 100 kadar tarımsal iĢletme üzerinde yapılan bir çalıĢmaya göre gübre 

kullanmadan önce toprak analizi yaptıran üreticiler % 13,2‟ lik küçük bir kısmı 

oluĢturmaktadır. Üreticilerden % 57,1' i ise “Kullandığım gübre miktarını arttırırsam, elde 

ettiğim ürün miktarını da arttırırım” Ģeklinde düĢünerek hareket ettiğini belirtmiĢlerdir [33]. 

Ülkemizde genellikle üreticiler ya geleneksel hale gelmiĢ alıĢkanlıklarla ya da komĢu ve 

çevreden duyup öğrendikleri ile gübreleme yapmaktadır. Bu durumun önüne geçilmelidir. 

AĢırı gübrelemenin zararları konusunda üreticilerimiz biliçlendirilmelidir. 

*Son yıllarda gübrelemede toprak analizinin yanısıra yaprak analizi ve diğer bazı bitki 

organlarından yararlanılarak yapılan analizler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yapraklar, bitkilerin 

beslenme düzeyini ortaya koyan en iyi organlardan biridir. Ancak sadece yaprak analizlerini 

yaptırmak yeterli değildir. Yaprak analizleri toprak analizleri ile desteklenmelidir. Toprak ve 

yaprak analizleri periyodik olarak yenilenmelidir. Çünkü her yıl iĢlenerek organik ve 

inorganik madde içerikleri sürekli değiĢen toprağı sadece bir analize göre gübrelemek doğru 

değildir. 

*Gübre seçimi kadar önemli bir diğer hususta gübreden daha fazla faydalanacak tür ve 

çeĢitlerin seçimidir. Tarımsal alanlarda ekonomik olarak yetiĢtiriciliği yapılan bitki çeĢitlerine 

özgü iklim koĢulları, toprak yapısı ve yetiĢme periyoduda dikkate alınarak en uygun zaman, 

uygulama dozu ve yöntem ile gübreleme yapılmalıdır. 

*Gübrelerden optimum Ģekilde yararlanmak için toprağa uygulama zamanı ve Ģekline çok 

dikkat edilmelidir.Gübrelemede sadece gübre çeĢidini ve miktarını bilmek tek baĢına yeterli 

değildir.Gübreleme takvimi belirlenirken en önemli nokta bitkinin gereksinim duyduğu an 

ona gerekli ortamı ve besin maddesini sağlamaktır.Bu yüzden bazı topraklarda bitkiler için 

gerekli gübre miktarı bir defada verilirken bazı topraklarda dozlar bölünerek birkaç defada 

verilebilmektedir. Maalesef ülkemizde üreticilerin büyük bir bölümü gübreyi hala tek seferde 

ve aĢırı miktarda uygulamaktadır. Halbu ki iyi bir gübrelemede, gübreler bitkinin geliĢim 

sürecinde farklı dönemlerde ve farklı miktarlarda verilir. 

*Türkiye genelinde toprakların % 80‟inden fazlası organik madde miktarı açısından fakirdir. 

Bu nedenle organik gübre uygulamalarını çoğaltmak kimyasal gübrelerin olumsuz etkilerinin 
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en aza indirilmesinde önemli bir faktör olabilir. Organik gübre kullanımıyla kimyasal 

gübrelerin uygulama oranları azaltılabilir. Kimyasal gübreler organik gübrelerin 

tamamlayıcısı olmalıdır.Toprağın verimliliğini arttırmak için toprakta bir humus katmanı 

oluĢturmak ve besin/enerji döngüsünü güçlendirmek önemlidir.Bu da hayvan gübresi, 

kompost veya yeĢil gübre uygulaması ile gerçekleĢtirilebilir. 

*Türkiye'de gübre tüketiminde çeĢitlilik çok düĢüktür. Gübre çeĢitliliği arttırılmalıdır. 

*Ülkemizde gübreleme uygulamalarındaki en önemli problemlerden bir de bu alandaki veri 

noksanlığı, dağınıklığıdır. Bu konuda gerekli adımlar atılmalıdır. 

*Nadas gübreleme etkinliğini azaltır. Nadasa bırakılmıĢ bir toprakta nitrat yıkanması, arka 

arkaya ürün yetiĢtirilen topraklara oranla daha fazladır. Bu durum bitki örtüsünün topraktaki 

nitrat yıkanmasını büyük ölçüde azalttığını göstermektedir. Yapılan araĢtırmalar, toprağın 

nadasa bırakılmayıp ekilmesi ile ürün ekilmeyen dönemlerde oluĢan nitrat kaybının % 60‟a 

kadar azaltılabileceğini göstermiĢtir.  

*Ekim nöbeti uygulanmalıdır. NöbetleĢe ekim ile gübre gereksinimi daha düĢük bir seviyeye 

indirilebilir. Özellikle ekim nöbetinde kullanılan baklagiller (soya fasulyesi, nohut, mercimek, 

vb) havadaki serbest azotu alıp toprağa kazandırdıkları için ekilecek bir sonraki üründe gübre 

ihtiyacını ve kullanım miktarını azaltırlar. 

*Gübre tüketimini en aza indiren ve etkin bir gübreleme imkanı sunan damlama ile sulama 

uygulamaları arttırılmalıdır.  

*Elle serpme yerine gübreleri düzenli olarak dağıtan gübreleme makinaları kullanılmalıdır. 

*Tarım makinalarının tekerlek izlerinin oluĢturduğu yarıkların yüzeysel akıĢa ve yıkanmaya 

neden olabileceği düĢünülerek bu tür yüzeylerde gübreleme yapılmamalıdır. Toprağın çok 

fazla katılaĢıp sertleĢtiği, kuruyup çatladığı ya da aĢırı nemli olduğu durumlarda gübreleme 

yapılmamalıdır. Minimum tarım yapılarak toprağın daha az iĢlenmesi, üzerinde bitki 

örtüsünün bulunması, erozyonu dolayısıyla gübrelerin taĢınmasını önleyebilir. 

*Eğimli alanlarda toprak eğime dik olarak sürülmelidir. % 20 den daha fazla eğime sahip 

arazilerde kimyasal gübre uygulamaları teraslama, kalıcı bitki örtüsü gibi özel tedbirler 

alınarak yapılmalıdır [34]. 

6. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR  

Türkiye'de tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımı ile ilgili en önemli problem bilinçsiz 

gübrelemedir. Üreticilerimiz gübre seçimi ve tüketimi konusunda hala geleneksel yöntemlerle 

ve alıĢkanlıklarıyla hareket ederek gerçekten ihtiyacı olmayan gübreleri kullanmaya devam 

etmektedir. Bu durum ekonomik kayıpların oluĢmasına neden olmakta ve tarımsal üretim 

sistemimizin sürdürülebilirliğini riske sokmaktadır. Hatalı gübre uygulamaları ile topraklar 

baĢta olmak üzere ekolojik yaĢama önemli zararlar verilmektedir. 

Türkiye yıllık 107 kg/ha‟lık kimyasal gübre tüketimi ile özellikle dünyada tarımda 

entansifleĢmiĢ ülkelere yaklaĢırken, elde edilen verim bakımından onların çok gerisindedir. 

BaĢarılı bir Ģekilde gübreleme yapılarak yetiĢtirilen bazı ürünlerde (çeltikteki ve 

ayçiçeğindeki gibi) iyi bir verim elde edildiği de bir gerçektir. NPK içerikli gübrelerin uygun 

miktar ve zamanda kullanılması ile üretimin arttırılabileceği açıktır. 

Türkiye'de gübre çeĢitliliği azdır. Üreticiler gübrelemede, alıĢkanlıklarının yanısıra özellikle 

ucuz olan gübreleri kullanmaya yatkındırlar.  Gübreleme faaliyetleriyle ilgili yeterli ve 

sağlıklı veriler oluĢturulamamaktadır. Toprak ve yaprak analizi yapılarak gübreleme 

yapılması konusunda yayım faaliyetleri arttırılmalı gerekirse birtakım yaptırımlar 
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uygulanmalıdır. Organik gübrelerin tarımda daha fazla kullanılması için çalıĢmalar yapılmalı 

ve bu gübreler özellikle teĢvik edilmelidir. 

 

KAYNAKLAR 

[1]https://www.ahika.gov.tr/assets/upload/dosyalar/kimyasalgubreveazotbilesiklerininimalatir

ehberi.pdf (EriĢim tarihi:20/12/2020) 

[2] Polat, H., Türkiye tarım topraklarının verimlilik özellikleri. TZOB, Çiftçi ve Köy Dünyası 

Dergisi, 33-37, Ankara, Haziran 2018. 

[3]Polat, H., Güngör, Ġ., Koca, C., Türkiye‟de kullanılan azotlu gübrelerin standart ve 

yönetmeliklerle uyumluluğu üzerine bir araĢtırma. Topraksu Dergisi, 2 (2), 102-111, 2013. 

[4] http://www.fao.org/home/en  (EriĢim tarihi:20/12/2020) 

[5]https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Bitki-Besleme-ve-Tarimsal-

Teknolojiler/Bitki-Besleme-Istatistikleri (EriĢim tarihi:20/12/2020) 

[6] Taban, S., Gübre kullanımının öyküsü. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 21,14-29, 2018.  

[7] TaĢkın, M.B., Balcı, M., Soba, M.R., Kaya, E.C., Özer, S.P., Tanyel, G., Kabaoğlu, A., 

Turan, M.A., Taban, S., Doğu Karadeniz Bölgesinde çay tarımı yapılan toprakların ve çay 

bitkisinin N, P, K, Ca, Mg ve S durumları. Toprak Su Dergisi, 4(2), 30-40, 2015. 

[8] Eyüpoğlu, F., Türkiye topraklarının verimlilik durumu. Toprak ve Gübre AraĢtırma 

Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları No: 220, 221, Ankara, 1999. 

[9] Güçdemir, Ġ.H., Türkiye gübre ve gübreleme, Toprak ve Gübre AraĢtırma Enstitüsü 

Müdürlüğü Yayınları. No: 231,  424 , 2006. 

[10] https://ourworldindata.org/fertilizers#total-fertilizer-production(EriĢim tarihi:20/12/2020) 

[11] Eraslan, F., Ġnal, A., GüneĢ, A., Erdal, Ġ., CoĢkan, A., Türkiye'de  kimyasal gübre üretim 

ve tüketim durumu, sorunlar, çözüm önerileri ve yenilikler. TMMOB Ziraat Mühendisleri 

Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, 2010.  

[12]https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/G%C3%BCbre%20Sekt%C3%B

6r%20Politika%20Belgesi%202018-2022.pdf (EriĢim tarihi:20/12/2020) 

[13]ġahı n, G., Türk ye'de gübre kullanım durumu ve gübreleme konusunda yaĢanan 

problemler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22, 19-32, 2016 . 

[14]https://www.statista.com/statistics/438967/fertilizer-consumption-globally-by-nutrient/ 

(EriĢim tarihi:20/12/2020) 

[15] Taban, S. ve Turan, M.A., Tarımda gübre çevre iliĢkileri. Tarım Türk Dergisi, 34, 10-14, 

2012. 

[16] Oenema, O. ve Roest, W.J., Nitrogen and phosphorous losses from agriculture into 

surface waters, the effects of policies and measures in the Netherlands. Water Science and 

Technology, 37, 19-30, 1998. 

[17] Bottcher, D. and Rhue, D., Fertilizer management key to a sound water quality program,  

Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, http://edis.ifas.ufl.edu, 

2020. 

[18] Kılıç, R. ve Korkmaz, K., Kimyasal gübrelerin tarım topraklarında artık etkileri. Biyoloji 

Bilimleri AraĢtırma Dergisi 5(2), 87-90, 2012. 

https://www.ahika.gov.tr/assets/upload/dosyalar/kimyasalgubreveazotbilesiklerininimalatirehberi.pdf
https://www.ahika.gov.tr/assets/upload/dosyalar/kimyasalgubreveazotbilesiklerininimalatirehberi.pdf
http://www.fao.org/home/en
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Bitki-Besleme-ve-Tarimsal-Teknolojiler/Bitki-Besleme-Istatistikleri
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Bitki-Besleme-ve-Tarimsal-Teknolojiler/Bitki-Besleme-Istatistikleri
https://ourworldindata.org/fertilizers#total-fertilizer-production
https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/G%C3%BCbre%20Sekt%C3%B6r%20Politika%20Belgesi%202018-2022.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/G%C3%BCbre%20Sekt%C3%B6r%20Politika%20Belgesi%202018-2022.pdf
https://www.statista.com/statistics/438967/fertilizer-consumption-globally-by-nutrient/
http://edis.ifas.ufl.edu/


Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 23 

[19] Sönmez, Ġ., Demir H., Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği ve olumsuz etkileri. Uluslararası  

I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011. 

[20] Rao, E.P., Putanna, K., Nitrates, agriculture and environment. Current Science, Vol-79, 

No-9, 1163-1168, 2000. 

[21]http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/zfd/article/-viewFile/5112/4930(EriĢim 

tarihi:20/12/2020) 

[22] Gunatilake, J., Gunatilake, S., Pollution of drinking water by application of nitrate 

fertilizers. Water Professionals Symposium, 113-120, 2004. 

[23] Kaplan, M., Sönmez S., Tokmak S., Antalya Kumluca yöresi kuyu sularının nitrat 

içerikleri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24, 1-9 p, 1999. 

[24]Yıldız, N.A., Tarımsal faaliyetlerin çevre kirliliği üzerine etkileri 

https://atauni.edu.tr/yuklemeler/ab0101aee211b1d48876061170edfe80.pdf (EriĢim tarihi: 

20/12/2020) 

[25] Camelo, L.G.L., Miguez, S.R., Marban, L., Heavy metals input with phosphate fertilizer 

used in Argentina. The Science of the Total Environment. 204 (3), 245-250, 1997. 

[26] Richards, I.R., Clayton, J.C., Reeve, A. J. K., Effects of longterm fertilizer P application 

on soil and crop P and Cd contents. Journal of Agricultural Science. 13, 187-195, 1998. 

[27] Köleli, N., Kantar, Ç., Fosforlu gübrelerde ağır metal tehlikesi. Ekoloji Dergisi, 9, 1-5, 

2006. 

[28] Güzel, N., Gülüt, Y.K., Büyük, G., Toprak verimliliği ve gübreler. Ç.Ü.Z.F Ders Kitabı 

Yayın No: A-8, 2002. 

[29] Sönmez Ġ., Kaplan, M., Sönmez S., Kimyasal gübrelerin çevre kirliliği üzerine etkileri ve 

çözüm önerileri. Derim Dergisi, 25(2), 24-34, 2008. 

[30] Sönmez, Ġ. ve Sönmez, S., Tuzluluk ve gübreleme arasındaki iliĢkiler. Tarımın Sesi 

Dergisi, Sayı: 16, 13-16, 2007. 

[31] Özbek, H., Kaya, Z., Gök, M. ve Kaptan, H., Toprak Bilimi. ÇÜZF Ders Kitapları, 73,A-

16, 574-575, Adana, 1999. 

[32] Akay, S., Kaplan, M., Kumluca ve Finike yörelerindeki seraların toprak tuzluluğu ve 

mevsimsel değiĢimi. Ġlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, 7, 289-298, 1995. 

[33] Yılmaz, H., Demircan, V., Gül, M., Üreticilerin kimyasal gübre kullanımında bilgi 

kaynaklarının belirlenmesi ve tarımsal yayım açısından değerlendirilmesi, SDÜ Ziraat 

Fakültesi Dergisi, Cilt- 4, Sayı- 1, 31-44, Isparta, 2009. 

[34] https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95961?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

(EriĢim tarihi:20/12/2020) 

 

 

 

 

 

 

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/zfd/article/-viewFile/5112/4930
https://atauni.edu.tr/yuklemeler/ab0101aee211b1d48876061170edfe80.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95961?AspxAutoDetectCookieSupport=1


Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 24 

KARAKOYUNLARDA GDF9 GENĠ PCR-RFLP ANALĠZĠ 
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ÖZET 

 

Ġnsan uygarlığının geliĢimine paralel olarak koyunlar evcilleĢtirilerek geliĢtirilmiĢ ve bugün 

Dünya‟nın bütün kıtalarına yayılmıĢtır. Etinden, lifinden, sütünden ve derisinden yararlanılan 

çok önemli çiftlik hayvanlarıdır. Bu çalıĢma, Mersin yöresi Karakoyunlarında GDF9 (Growth 

Differentiation Factor 9) geni polimorfizmini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Koyun GDF9 

geni yaklaĢık olarak 2.5 kb uzunluğunda olup 2 ekzon 1 intron bölge içermektedir. EkzonI 

bölgesi 397 bp, EkzonII bölgesi 965, ĠntronI bölgesi ise 1126 bp uzunluğundadır. Koyunların 

ovulasyon sayısındaki farklılıklar birçok genin etkisi altındadır. Koyunlarda ovulasyon ile döl 

verim üzerinde etkili olan genlerden biride GDF-9 genidir. GDF9 yumurtalık primer folikül 

geliĢtirilmesinde önemli rol oynamaktadır. GDF-9 geni üremede oldukça önemli olan gendir. 

ÇalıĢmada, Mersin yöresinde yetiĢtirilen ve akrabalık bağı bulunmayan 22 baĢ koyundan 

genomik DNA izolasyon kiti kullanılarak kandan DNA izolasyonu yapılmıĢtır. GDF9 geni 

ekzonII bölgesinin 815 bp‟lik kısmı ileri (5‟-gagccagagttttctagcaaga-3‟) ve geri (5‟-

gacaggtacacttagtggcta-3‟) primerler kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) 

amlifikasyonu yapılmıĢtır. PCR ürünleri kesme enzimlerinden olan HaeIII kesme enzimi ile 

kesilmiĢtir. Kesme reaksiyonu; 2.0 l buffer, 1.0 l enzim, 1.0 l BSA, 4.0 l PCR ürünü ve 

7.0 dH2O ile toplam karıĢım 15 l‟ye tamamlanmıĢtır. Örnekler bir gece boyunca 37 C‟de 

bekletildikten sonra (%2) agaroz jelde yürütülmüĢtür. Tüm örneklerde aynı kesim parterni 

(441, 174, 130 ve 70 bp) görüldüğünden ilgili gen bölgesi açısından polimorfizm tespit 

edilememiĢtir. Türkiye, sahip olduğu gen kaynakları bakımından dünyanın zengin 

ülkelerinden birisidir. Gen kaynaklarının korunması, tanımlanması ve geliĢtirilmesine yönelik 

moleküler genetik çalıĢmaların yoğunlaĢtırılması gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Gdf9 geni, Karakoyun, Polimorfizm 

 

1.GĠRĠġ 

 

Koyun ve keçi yetiĢtiriciliğinin insanların ilk hayvansal üretim alanı olduğu 

bildirilmektedir (Zeder, 2008). Koyunlar, diğer çiftlik hayvanlarına göre birçok avantaja sahip 

olup farklı çevre koĢullarında yetiĢtirilebilirler. Bitkisel üretim yapılamayan alanlarda, bitkisel 

üretim yapılıp yılın boĢ bırakılan dönemlerinde, anız tarlalarından yararlanarak, hiçbir 

hayvanın yararlanamayacağı bağ ve bahçe artıklarını ürüne dönüĢtüren koyunlar, besleme 
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açısından çok az bir masrafla yalnızca bu alanları değerlendirerek insan beslenmesine önemli 

katkıda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla ülke ve dünya ekonomisine en az masraf ve giderlerle 

katkıda bulunan en önemli çiftlik hayvanlarındandır (Sönmez, 1974). BaĢarılı koyunculuk 

yapılmasının en önemli Ģartı koyun yetiĢtiriciliğin yapılacağı bölgelerin ekonomik olanakları 

ve coğrafi Ģartları göz önüne alınarak yetiĢtirme yönünün veriminin iyi belirlenerek bu amaca 

uygun koyun tipinin ve ırkının seçilebilmesidir (Akçapınar, 1994).  

Koyunlar birçok farklı ırka sahip olduklarından dolayı ovulasyon oranı ve doğurganlık 

gibi fizyolojik özellikleri bakımından büyük çeĢitlilik göstermektedir. Koyunların ovulasyon 

oranındaki farklılıklar birçok genin etkisi altında kalmaktadır (McNatty, 2005). Koyunlarda 

ovulasyon ve döl verim üzerinde etkili olan genlerden biride GDF-9 genidir (Davis ve ark., 

2005). Koyunlarda ovulasyon ve doğum oranına etkisi olan GDF-9 geni yaklaĢık 2.5 kb 

uzunluğunda olup 2 ekzon 1 intron bölgesi içerir. EkzonI 397bp, EkzonII 965bp ve ĠntronI 

1126bp uzunluktadır. Bu gen 453 amino asitten oluĢur (Sadighi ve ark., 2002).GDF9 geni 

üremede oldukça önemlidir (Miller ve ark., 1988). Kiraz ve ark.(2015), ġanlıurfa yöresi Ġvesi, 

Akkaraman Zom koyunlarında GDF9 geni polimorfizmini belirlemeye çalıĢmıĢlardır. EkzonII 

bölgesinin 815 bp‟lik kısmını primerler kullanılarak PCR çalıĢması yürütmüĢlerdir. PCR 

ürünleri HaeIII kesme enzimi ile kesmiĢlerdir ve çalıĢma sonucunda polimorfizm tespit 

edememiĢlerdir. Bu çalıĢma, Mersin yöresi Karakoyunlarında GDF9 (Growth Differentiation 

Factor 9) geni polimorfizmini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

 

2. MATERYAL ve METOT 

 

2.1. DNA Materyali  

 

ÇalıĢmanın DNA materyalini, Mersin yöresindeki Karakoyunlarından izole edilen ve 

Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuvarı‟nda muhafaza edilen DNA örnekleri oluĢturmuĢtur. 

 

2.2. Moleküler ÇalıĢmalar 

 

Genomik DNA izolasyonu kiti (GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification 

Mini Kit #K0781,) kullanılarak genomik DNA izole edilmiĢtir. Ġzole edilen DNA örneklerinin 

görüntülenmesinde %‟1lik agaroz jel kullanılmıĢtır. GDF9 geni ekzonII bölgesinin 815 bp‟lik 

kısmı ileri (5‟-gagccagagttttctagcaaga-3‟) ve geri (5‟-gacaggtacacttagtggcta-3‟) primerler 

kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) amlifikasyonu yapılmıĢtır. PCR reaksiyon 

karıĢımı 1.5 ml Kalıp DNA,   1.0 ml Ġleri Primer, 1.0 ml Geri Primer, 5 l exPrime taq premix 

ve 16.5 suyla 25ml‟ ye tamamlanmıĢtır. PCR reaksiyon Ģartları; ön denaturasyon 95 ºC‟de 4 

dakika ve tek döngü, denatürasyon 94 ºC‟de 60 sn, yapıĢma 54-60 ºC‟de 60 sn, uzama 72 

ºC‟de 2 dakika ve bu aĢamalar için 30 döngü, son uzama için 72 ºC‟de 7 dakika tek döngü 

olarak ayarlanmıĢtır. PCR ürünleri kesme enzimlerinden olan HaeIII kesme enzimi ile 

kesilmiĢtir. Kesme reaksiyonu; 2.0 l buffer, 1.0 l enzim, 1.0 l BSA, 4.0 l PCR ürünü ve 

7.0 dH2O ile toplam karıĢım 15 l‟ye tamamlanmıĢtır. Örnekler bir gece boyunca 37 C‟de 

bekletildikten sonra (%2) agaroz jelde yürütülmüĢtür. GDF9 geni ekzonII bölgesinin 815 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 26 

bp‟lik kısmı ileri (5‟-gagccagagttttctagcaaga-3‟) ve geri (5‟-gacaggtacacttagtggcta-3‟) 

primerler kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) amlifikasyonu yapılmıĢtır. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

3.1. Genomik DNA Ġzolasyonu 

 

Mersin yöresindeki karakoyunlardan genomik DNA izole edilmiĢtir. Ġzole edilen 

DNA‟ların agaroz jel görüntüsü Görsel 1‟de verilmiĢtir. 

 

 

Görsel 1. Karakoyunlardan Ġzole Edilen DNA‟lar (1kb ladder) 

 

3.2. PZR Sonuçları 

 

 Ġzole edilen DNA örneklerinden GDF9 gen bölgeleri için primer kullanılıp PZR 

çalıĢması yapılmıĢtır. Tüm örnekler PZR ile ürünler elde edinilmiĢtir. Karakoyunlarda GDF9 

gen bölgeleri 815 bp‟lik kısmı PCR ile çoğaltılmıĢtır. Çoğaltılan PCR ürünlerin 

görüntülemede %1‟lik agaroz jeli kullanılmıĢtır. PCR jelinin yürütülmesi amacında marker 

olarak 100 bp‟lik ladder (Fermentas) kullanılmıĢtır (Görsel 2). 

 

 
Görsel 2. PZR Ürünü Jel Görüntüsü 

 

3.3. PCR-RFLP Sonuçları 

 

Elde edilen PCR ürünleri Hae III enzimi ile kesilmiĢtir. Tüm örneklerde aynı kesim parterni 

(441, 174, 130 ve 70 bp) görüldüğünden ilgili gen bölgesi açısından polimorfizm tespit 

edilmemiĢtir (Görsel 3). 
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Görsel 3. PZR- RFLP Ürünü Jel Görüntüsü 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

 

Yapılan çalıĢmada Mersin yöresi Karakoyunlarında GDF9 (Growth Differentiation Factor 9) 

geni polimorfizmini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, Mersin yöresinde yetiĢtirilen 

ve akrabalık bağı bulunmayan 22 baĢ koyun kanından DNA izolasyonu yapılmıĢtır. GDF9 

geni ekzonII bölgesinin 815 bp‟lik kısmı ileri (5‟-gagccagagttttctagcaaga-3‟) ve geri (5‟-

gacaggtacacttagtggcta-3‟) primerler kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) 

amlifikasyonu yapılmıĢtır. PCR ürünleri kesme enzimlerinden olan HaeIII kesme enzimi ile 

kesilmiĢtir. Tüm örneklerde aynı kesim parterni (441, 174, 130 ve 70 bp) görüldüğünden ilgili 

gen bölgesi açısından polimorfizm tespit edilmemiĢtir benzer Ģekilde Kiraz ve ark.(2015) 

yılında yaptıkları çalıĢmada ġanlıurfa yöresi Ġvesi ve Akkaraman Zom koyunlarında GDF9 

geni polimorfizmini belirlemeye çalıĢmıĢlardır. EkzonII bölgesinin 815 bp‟lik kısmını 

primerler kullanılarak PCR çalıĢması yürütmüĢlerdir. PCR ürünleri HaeIII kesme enzimi ile 

kesmiĢlerdir ve çalıĢma sonucunda polimorfizm tespit edememiĢlerdir bu çalıĢma sonuçları 

yapılan çalıĢmayı destekler niteliktedir. Gen kaynaklarının korunması, tanımlanması ve 

geliĢtirilmesine yönelik moleküler genetik çalıĢmaların yoğunlaĢtırılması gerekmektedir. 
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ÖZET  

Koyunculuk bakım ve beslemesinin kolay olması, hastalık ve soğuk havalara karĢı dayanıklı 

olması, zayıf otlakları iyi değerlendirmesi sebebiyle yetiĢtiriciliği yaygın olarak 

yapılmaktadır. Yerli ırklarnn genetik potansiyeli henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu 

nedenle moleküler genetik yöntemlerle hayvan populasyonunun genetik yapısına iliĢkin 

bilgilerin araĢtırılması oldukça önemlidir. Bu çalıĢma, Mersin yöresi Karakoyunlarında 

Calpastatin geni(CAST) polimorfizmini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Calpastatin geni 

koyunlarda 5. kromozomda yer aldığı belirlenmiĢtir. Calpastatin geninin yapısı fizyolojik 

olarak incelendiğinde Calpastatin geni(CAST), calpainlerin endojen inhibitörleridir. Et verim 

özellikli çiftlik hayvanları üzerine çalıĢan birçok araĢtırmacı, Calpastatinin etin sertliğindeki 

fizyolojik rolünü Calpastatin geni ile birlikte irdelemiĢlerdir. ÇalıĢmada, Mersin yöresinde 

yetiĢtirilen ve akrabalık iliĢkisi bulunmayan 22 baĢ koyun kanından genomik DNA izolasyon 

kiti kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıĢtır. CAST geninin 622 bp‟lik kısmı bölgesi ileri 

(5‟- tggggcccaatgacgccatcgatg-3‟) ve geri (5‟-ggtggagcagcacttctgatcacc-3‟) primerler 

kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) amlifikasyonu yapılmıĢtır. PCR ürünleri 

kesme enzimlerinden olan HaeIII kesme enzimi ile kesilmiĢtir. Kesme reaksiyonu; 1.0 l 

kesme enzimi, 1.0 l BSA, 2.0 l buffer, 4.0 l PCR ürünü ve 8.0 dH2O ile toplam karıĢım 16 

l‟ye tamamlanmıĢtır. Örnekler bir gece boyunca 37 C‟de bekletildikten sonra (%2) agaroz 

jelde yürütülmüĢtür. Tüm örneklerde aynı kesim parterni (389, 174, 38, 15 ve 5 bp) 

görüldüğünden ilgili gen bölgesi açısından polimorfizm tespit edilmemiĢtir. Yerli ırkların 

genetik yapılarının belirlenmesi, ırklar içi ve ırklar arası farklılıkların incelenmesi 

gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Calpastatin geni, HaeIII enzimi,  Karakoyun 

 

1.GĠRĠġ 

 

Koyunlar, diğer çiftlik hayvanlarına göre birçok avantaja sahip olup oldukça farklı 

çevre koĢullarında yetiĢtirilebilirler. Bitkisel üretim yapılamayan alanlarda, bitkisel üretim 

yapılıp yılın boĢ bırakılan dönemlerinde, anız tarlalarından yararlanarak, hiçbir hayvanın 

yararlanamayacağı bağ ve bahçe artıklarını ürüne dönüĢtüren koyunlar, besleme açısından çok 

az bir masrafla yalnızca bu alanları değerlendirerek insan beslenmesine önemli katkıda 
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bulunmaktadırlar. Dolayısıyla ülke ve dünya ekonomisine en az masraf ve giderlerle katkıda 

bulunan en önemli çiftlik hayvanlarındandır (Sönmez, 1974). 

Koyun yetiĢtiriciliğinde üretimin artırılması, hayvan basına elde edilen verimlerin 

yükseltilmesine bağlıdır. Hayvanların verim seviyeleri baĢlıca iki ana unsur tarafından tespit 

edilir. Bunlar genetik yapı ve çevre olarak belirlenmiĢtir. Türkiye‟deki koyunların %97 si 

genetik kapasiteleri düĢük seviyeli yerli ırklardan meydana gelmiĢtir. Türkiye‟de yetiĢtirilen 

koyunlardan elde edilen toplam et, süt ve yapağı miktarı çevrenin ve genetik yapının 

iyileĢtirilmesiyle çok önemli derecelerde artacaktır. Bu durum koyunculuğun ülke 

ekonomisinde yerinin gelecekte de önemini devam ettireceğini göstermektedir (Kaymakçı ve 

Sönmez, 1992). 

Son zamanlarda çiftlik hayvanlarında et verim ve kalitesi ile ilgili olduğu bildirilen 

kalpain (CAPN1) ve kalpastatin (CAST) genleri de eklemiĢtir (Dagong et al 2012; ġahin et al 

2013). Koyunlarda 5. kromozom üzerinde bulunan CAST geni kas geliĢiminde, kesim sonrası 

etin yumuĢamasında önemli rol oynamaktadır. (Djadid et al 2011; Gharahveysi et al 2012). 

Kesim sonrası etin yumuĢaklığı hayvanın genetik yapısına, ölüm öncesi metabolik durumuna, 

çevresel faktörlere ve kas proteinlerine bağlıdır. Kesim sonrası etin yumuĢamasında birkaç 

önemli etkenden birisi de ölüm sonrası kas proteinlerindeki proteolizin oranıdır (Ciobanu et al 

2004). Kalpain sisteminin protein yıkımının düzenlenmesi, miyoblast göçü, normal iskelet kas 

geliĢimi ve büyüme gibi çeĢitli fizyolojik iĢlemlerde önemli rolü vardır. Ouali ve Talmant 

(1990), yaptıkları çalıĢmada, koyun, sığır ve domuzda kesim sonrasında 24 saatte geçen süre 

içerisindeki calpastatin aktivitesinin yüksek seviyede etin setliğini etkilediğini belirtmiĢlerdir. 

Bu çalıĢma, Mersin Yöresi Karakoyunlarında Calpastatin geni (CAST) polimorfizmini 

belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

 

2. MATERYAL ve METOT 

 

2.1. DNA Materyali  

 

ÇalıĢmanın DNA materyalini, Mersin yöresindeki 22 baĢ Karakoyun kanından izole 

edilen ve Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuvarı‟nda muhafaza edilen DNA örnekleri 

oluĢturmuĢtur. 

 

2.2. Moleküler ÇalıĢmalar 

 

Genomik DNA izolasyonu kiti (Thermo, GeneJET Whole Blood Genomic DNA 

Purification Mini Kit #K0781) kullanılarak DNA izole edilmiĢtir. Ġzole edilen DNA 

örneklerinin görüntülenmesinde %‟1lik agaroz jel kullanılmıĢtır. CAST geninin 622 bp‟lik 

kısmı bölgesi ileri (5‟- tggggcccaatgacgccatcgatg-3‟) ve geri (5‟-ggtggagcagcacttctgatcacc-3‟) 

primerler kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) amlifikasyonu yapılmıĢtır. PCR 

reaksiyon karıĢımı 1.5 ml Kalıp DNA,   1.0 ml Ġleri Primer, 1.0 ml Geri Primer, 5 l exPrime 

taq premix ve 16.5 suyla 25ml‟ ye tamamlanmıĢtır. PCR reaksiyon Ģartları; ön denaturasyon 

95 ºC‟de 4 dakika ve tek döngü, denatürasyon 94 ºC‟de 60 sn, yapıĢma 62 ºC‟de 60 sn, uzama 

72 ºC‟de 2 dakika ve bu aĢamalar için 30 döngü, son uzama için 72 ºC‟de 7 dakika tek döngü 
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olarak ayarlanmıĢtır. PCR ürünleri kesme enzimlerinden olan HaeIII kesme enzimi ile 

kesilmiĢtir. Kesme reaksiyonu; 2.0 l buffer, 1.0 l enzim, 1.0 l BSA, 4.0 l PCR ürünü ve 

8.0 dH2O ile toplam karıĢım 16 l‟ye tamamlanmıĢtır. Örnekler bir gece boyunca 37 C‟de 

bekletildikten sonra (%2) agaroz jelde yürütülmüĢtür. 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

3.1. Genomik DNA Ġzolasyonu 

 

Mersin Yöresindeki Karakoyunlardan genomik DNA izole edilmiĢtir. Ġzole edilen 

DNA‟ların agaroz jel görüntüsü Görsel 1‟de verilmiĢtir. 

 

 

Görsel 1. Karakoyunlardan Ġzole Edilen DNA‟lar  

 

3.2. PZR Sonuçları 

 

 Karakoyunlarda CAST gen 622 bp‟lik kısmı PCR ile çoğaltılmıĢtır. Çoğaltılan PCR 

ürünlerin görüntülemede %1‟lik agaroz jeli kullanılmıĢtır. PCR jelinin yürütülmesi amacıyla 

marker olarak 100 bp‟lik ladder (Fermentas) kullanılmıĢtır (Görsel 2). 

 

 

 

622 bp 

 

 

 

 

Görsel 2. PZR Ürünü Jel Görüntüsü 

 

3.3. PCR-RFLP Sonuçları 

 

Elde edilen PCR ürünleri Hae III enzimi ile kesilmiĢtir. Tüm örneklerde benzer kesme deseni 

(389, 174, 38, 15 ve 5 bp) görüldüğünden ilgili gen bölgesi bakımından polimorfizm tespit 

edilmemiĢtir (Görsel 3). 
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Görsel 3. PZR- RFLP Ürünü Jel Görüntüsü (HaeIII) 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

 

Yapılan çalıĢma Mersin yöresi Karakoyunlarında CAST geni polimorfizmini belirlemek 

amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, Mersin yöresinde yetiĢtirilen ve akrabalık iliĢkisi 

bulunmayan 22 baĢ Mersin yöresi Karakoyunlarında genomik DNA izolasyon kiti 

kullanılarak kandan DNA izolasyonu yapılmıĢtır.  CAST geninin 622 bp‟lik kısmı bölgesi 

ileri (5‟- tggggcccaatgacgccatcgatg-3‟) ve geri (5‟-ggtggagcagcacttctgatcacc-3‟) primerler 

kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) amlifikasyonu yapılmıĢtır. PCR ürünleri 

kesme enzimlerinden olan HaeIII kesme enzimi ile kesilmiĢtir. Tüm örneklerde aynı kesim 

parterni (389, 174, 38, 15 ve 5 bp) görüldüğünden ilgili gen bölgesi açısından polimorfizm 

tespit edilmemiĢtir.  
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GÜLġEHĠR (NEVġEHĠR) ĠLÇESĠNDE HALK ARASINDA KULLANILAN BAZI 

BĠTKĠLERĠN YEREL ADLARI VE ETNOBOTANĠK ÖZELLĠKLERĠ 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢma, Ġç Anadolu‟da yer alan NevĢehir iline bağlı GülĢehir ilçesinde yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada, ilçe merkezinde yapılan arazi çalıĢmalarında toplanan bitkilerin yöresel 

kullanımı hakkındaki bilgiler, yerel halkla yapılan yüz yüze görüĢmeler sonucunda elde 

edilmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesi sonucu, toplam 38 familyaya özgü 93 bitkinin yöresel 

adları ve halk arasındaki kullanılıĢları tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre, en çok takson 

içeren iki familya Papatyagiller (Asteraceae) ve Gülgiller (Rosaceae)‟dir. Bitkilerden 11 

tanesi Papatyagiller (Asteraceae)‟e, 11 tanesi de Gülgiller (Rosaceae)‟e özgü olup, kalan 71 

bitki diğer familyalara aittir. AraĢtırılan bitkilerin 29‟u süs bitkisi, 15‟ i gıda bitkisi, 6‟sı yem 

bitkisi, 4‟ ü tıbbi, 2‟si ev araç-gereci ve diğerleri de değiĢik amaçlarla (nazarlık, yakacak vb.)  

kullanılmaktadır. ÇalıĢmada bitkilerin bilimsel adları, familyaları, yaygın ve yöresel adları ile 

kullanım değerleri verilmiĢtir. Ayrıca bitkilerin arazi çalıĢmaları sırasında çekilen resimleri de 

çalıĢmada yer almaktadır. Bu çalıĢmanın yapılmasındaki amaç, ilin bitkiçeĢitliliğine ve bu 

alandaki kültürel değerlerin kayıt altına alınmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, GülĢehir, NevĢehir, Türkiye 

 

LOCAL NAMES AND ETHNOBOTANICAL FEATURES OF SOME PLANTS USED 

AMONG PEOPLE IN GÜLġEHĠR (NEVġEHĠR) DISTRICT 

ABSTRACT 

 

 This study was conducted in GülĢehir district of NevĢehir province in Central 

Anatolia. In the research, the information about the local use of the plants collected in the 

field studies conducted in the district center was obtained as a result of face-to-face interviews 

with the local people. As a result of the evaluation of the data, the local names of 93 plants 

belong to 38 families and their usage among the people were determined. According to the 

results, the two families with the most taxa are Asteraceae and Rosaceae. 11 of the plants are 

specific to Asteraceae, 11 of them are specific to Rosaceae, and the remaining 71 plants 

belong to other families. Of the plants researched, 29 are ornamental plants, 15 are food 

plants, 6 are forage plants, 4 are medicinal, 2 are home tools and others are used for various 

purposes (amulet, fuel, etc.). In the study, scientific names, families, common and local names 

and usage values of plants are given. In addition, the pictures of the plants taken during field 

studies are also included in the study. The purpose of this study is to record the plant diversity 

of the province and cultural values in this area. 

 

Key words: Etnobotany, GülĢehir, NevĢehir, Türkiye 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-2823-3706
https://orcid.org/0000-0003-2823-3706


Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 34 

1.GĠRĠġ 

 AraĢtırma alanı, batısında Aksaray ilinin Ortaköy ilçesi, güneydoğusunda NevĢehir il merkezi, 

doğusunda Avanos ilçesi, kuzeyinde de Mucur ve HacıbektaĢ ilçeleri ile çevrilidir. GülĢehir, 

Kızılırmak Vadisi‟nin iki yanında yer almakta olup, 850-1.250 m. yüksekliğindeki dalgalı bir arazide 

kurulmuĢtur. Alan Ġran – Turan fitocoğrafik bölgesi içinde yer almaktadır.  Kızılırmak Nehri ilçeyi 

doğu-batı doğrultusunda geçer ve GülĢehir yöresinde vadi tabanını geniĢleterek verimli bir ovaya 

dönüĢtürür. Kızılırmak‟a ilçe içerisinde, kuzeyden ve güneyden yaz aylarında kuruyan akarsu kolları 

katılmaktadır. Ayrıca burada Açıksaray çevresinde ve Göreme Vadisi‟ndekilere benzer Peribacaları 

denilen doğal oluĢumlar bulunmaktadır. Ġlçede doğal göl olmayıp, Bölükören ve YalıntaĢ Köylerinde 

birer sulama göleti bulunmaktadır. Ġl merkezine 19 km. uzaklıktaki ilçenin deniz seviyesinden 

yüksekliği 885 m.dir. Yüzölçümü 931 km
2
; toplam nüfusu da 31.664‟tür. AraĢtırma alanında karasal 

iklim hüküm sürmekte olup, yazları sıcak ve kurak, kıĢları soğuk ve yağıĢlı geçmektedir [1]. 

Ġlçenin ekonomisi tarım, sanayi, hayvancılık ve turizme dayalıdır. YetiĢtirilen tarımsal ürünlerin 

baĢlıcaları Buğday, Arpa, ġeker pancarı, Patates, Soğan, Kavun ve Karpuz‟dur. Yaygın bir biçimde 

bağcılık yapılmaktadır. Kızılırmak‟ın çevresindeki ovada turfanda sebze yetiĢtirilmektedir. Az 

miktarda Çavdar, Elma, Armut ve Baklagiller de yetiĢtirilmektedir. Hayvancılıkta sığır ve koyun 

besiciliği yapılmaktadır. Ġlçenin belli baĢlı sanayi kuruluĢları; un, tuğla ve kiremit fabrikalarıdır. 

Buradaki Kapa Tuzlası Türkiye kaya tuzu üretiminin önemli bir bölümünü karĢılamaktadır. Doğal 

oluĢumlarından ötürü, ilçede turizm son yıllarda geliĢme göstermiĢtir. Bunun yanı sıra Kızılırmak 

boyundaki mesire yerleri GümüĢkent Ġçmesi ilçenin turizm yönünden ilgi çeken yerlerindendir. Ġlçe 

topraklarında barit ve linyit yatakları bulunmaktadır [1]. 

ModernleĢme, kentlere göç, sağlık hizmetlerine daha kolay eriĢim, yol ve ulaĢım araçlarındaki 

geliĢmeler vb. faktörlerin etkisi ile günümüzde etnobotanik çalıĢmaların yapılması giderek 

zorlaĢmaktadır. Ülkemiz zengin flora ve kültür mirasına sahip olmasına rağmen Anadolu‟da yabani 

bitkilerin halk arasındaki tedavi, gıda ve diğer amaçlarla kullanılıĢını konu alan bilimsel nitelikte 

çalıĢma henüz yeterli düzeyde değildir. Bu etnobotanik bilgilerin kayıtlı hale getirilmemesi ve genç 

nesillerin ilgisizliği nedeniyle de gün geçtikçe kaybolmaktadır. Etnobotanik çalıĢmalar sonucu elde 

edilen bilgilerin kayıt altına alınabilmesi için kapsamlı bilimsel nitelikli çalıĢmaların yapılması 

gerekmektedir [2]. 

 Bu çalıĢmanın amaçlarından birisi de bitkileri ve etnobotanikle ilgili bilgileri kayıt 

altına alarak, bu konuyla ilgili birimlere veri sağlamaktır.  
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 ġekil 1. ÇalıĢma alanı haritası [3] 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

 Bu çalıĢmada kullanılan bitkiler çalıĢma alanından toplanıp, herbaryum kurallarına göre 

kurutularak, bitki materyalleri teĢhise hazır duruma getirildikten sonra bilimsel adlandırılmaları 

yapılmıĢtır. Toplanan bitki örneklerinin teĢhisinde Türkiye Florasından ve diğer kaynaklardan 

yararlanılmıĢtır [4,5,6]. Etnobotanik çalıĢmalar için yörede yaĢayan kaynak kiĢilerle birebir 

görüĢülerek bilgiler alınmıĢtır. Kaynak kiĢilere bitkilerin canlı ve kurutulmuĢ örnekleri gösterilerek 

veya arazide incelenerek, bitkinin hangi kısmının, hangi amaçlarla (gıda, ilaç, vb.) ve ne Ģekilde 

kullanıldığı hakkında bilgiler kaydedilmiĢtir. Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması durumunda ise 

nasıl hazırlandığı (lapa veya merhem, kuru veya taze Ģekilde) ve hangi etkiyi oluĢturduğu hakkında 

bilgiler alınmıĢtır.  

 Bulgular bölümünde bitki listesindeki familyalar Türkiye florasındaki sıralamaya uygun 

Ģekilde yapılmıĢtır. Sıralamada bitkilerin familyası, Latince adından sonra parantez içinde yerel adları, 

toplayıcı adı ile numaraları da birlikte verilmiĢtir. Bitkilerin etnobotanik özellikleri ise türün adı 

altında ayrıca belirtilmiĢtir. Kültür bitkilerinin baĢ kısmına yıldız iĢareti konulmuĢtur. AraĢtırma 

alanından toplanan bitki örnekleri NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümü herbaryumunda muhafaza edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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3. BULGULAR 

 

ANGIOSPERMAE 

DICOTYLEDONEAE 

MAGNOLIACEAE 

Magnolia L. 

*Magnolia sp., (Süs ağacı), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1039.  

Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

BRASSICACEAE 

Brassica L. 

*B. oleracea L., (Karnıbahar), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1069. 

Bitkinin çiçekli kısmından yemek yapılmaktadır ve kanseri önleyici etkisi olduğu belirtilmektedir. 

Eruca Miller 

*E. sativa Miller, (Roka), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1091. 

Taze yapraklarından salata yapılarak yenen bitkinin kan yapıcı, ciğerleri temizleyici etkisi olduğu ve 

ayrıca soğuk algınlığına iyi geldiği belirtilmektedir. 

Raphanus L. 

*R. sativus L., (Turp), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1049. 

Bitkinin toprak altı gövdesi, yaprakları taze olarak ya da salatası yapılarak yenilmektedir. Ayrıca 

sindirime yardımcı olduğu, öksürük ve soğuk algınlığına faydalı olduğu düĢünüldüğünden tedavi 

amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

AIZOACEAE 

Mesembryanthemum L. 

*M. crystallinum L., (Buz çiçeği), 10.10.2012, N. Kılıçkaya 1082. 

Yaygın Ģekilde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir.  

PORTULACACEAE 

Portulaca L. 

*P. oleracea L., (Semiz otu), 6.10.12, N.Kılıçkaya 1029. 

Yaprakları ve gövdesi taze olarak yenildiği gibi salatalara veya yemeklere de katılmaktadır. Besleyici 

etkisi olduğu belirtilmektedir. 

P. grandiflora Hook., (Kedi tırnağı), 7.10.2012,  N.Kılıçkaya 1020. 

Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

CARYOPHYLLACEAE 

Dianthus L. 

*D. chinensis L., (Karanfil), 7.10.2012,  N.Kılıçkaya 1032. 

Bahçelerde süs bitkisi olarak yaygın Ģekilde yetiĢtirilmektedir. 

Saponaria L. 

S. officinalis L., (Sabun çiçeği), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1067. 

Yol kenarlarında ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

POLYGONACEAE 

Rumex L. 

*R. pulcher  L., (EĢki ot, EĢkilik), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1092. 

Bitkinin yaprakları taze olarak yenildiğinde demir eksikliğini giderici ve kan yapıcı etkisinin olduğu 

bildirilmiĢtir. 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium L. 

C. album L., (Süpürge), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1058. 

Bitki kurutulduktan sonra ev eĢyası olarak kullanılmaktadır. 

C. botrys L.,(Bostan otu), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1066. 

Bağlarda, yol kenarlarında ve tarlalarda yetiĢen bitki, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 

AMARANTHACEAE 

Beta L. 

*B. vulgaris L., (Pancar), 7.10.2012,  N. Kılıçkaya 1025. 

Bitkinin toprak altı gövdesi ile yaprakları taze veya yemeği yapılarak tüketildiğinde kadın 

hastalıklarına iyi geldiği ve ödem söktürücü etkisinin olduğu belirtilmiĢtir. 
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Amaranthus L. 

*A. caudatus L., (Sümbül, Tilki kuyruğu), 5.10.2012,  N. Kılıçkaya 1083. 

Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

NYCTAGINACEAE 

Mirabilis L. 

*M. jalapa L. (AkĢamsefası), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1023. 

Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

MALVACEAE  

Alcea L.  

*A. pallida Waldst. & Kit., (Deve gülü), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1002. 

Bitki çiçeklerinin dekoratif özelliğinden dolayı park, bahçe ve yol kenarlarında yaygın Ģekilde 

yetiĢtirilmektedir. 

Malva L. 

*M. cf. neglecta Wallr., (Ebegümeci, Simit otu) , 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1030. 

Gövdesi ve yapraklarından cacık yapılarak yenen bitkinin sakinleĢtirici ve iltihap söktürücü etkisinin 

olduğu belirtilmiĢtir. 

Abelmoschus Medik. 

*A. esculentus (L.) Moench (Bamya), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1034. 

Meyvesinden yemek yapılarak tüketilen bitkinin demir eksikliğine ve sindirime yardımcı olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca ağrı giderici olarak lapa Ģeklinde ağrıyan bölgelere sarılmaktadır. 

GERANIACEAE 

Pelargonium L‟Hérit. 

*P. zonale (L.) L‟Hérit., (Hanım cama dayandı, Sardunya), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1035. 

Saksıda süs bitkisi olarak yaygın Ģekilde yetiĢtirilmektedir. 

ZYGOPHYLLACEAE 

Tribulus L. 

T. terrestris L., (Çakır dikeni, Deve çökerten), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1078. 

Bahçelerde ve yol kenarlarında yaygın Ģekilde yetiĢen bitki yaprakları kavrularak ya da haĢlaması 

yapılarak yenilmektedir. Kalp damarlarını geniĢletici ve iltihap sökücü etkisinin olduğu belirtilmiĢtir.  

Peganum L. 

P.  harmala L., (Üzerlik), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1075. 

Yol kenarlarında ve boĢ arazilerde yetiĢen bitkinin meyveleri nazara karĢı tütsüsü yapılarak evin 

içinde gezdirilir ya da tohumları ipe dizilip Ģekil verilerek süs eĢyası (nazarlık) Ģeklinde duvara 

asılmaktadır. 

ACERACEAE 

Acer L. 

A. negundo L., (Akasya), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1044. 

Parklarda, bahçelerde ve yol kenarlarında süs özelliğinden dolayı yetiĢtirilen bitkinin, kuruyan dalları 

yakacak olarak ta kullanılmaktadır. 

VITACEAE 

Vitis L. 

*V. vinifera L., (Asma), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1009. 

Meyvasından pekmez, sirke, köftür gibi gıdalar elde edilmektedir. Kan yapıcı özelliği olduğu 

belirtilmektedir. Yapraklarından sarma yapılarak, bölgede yaygın Ģekilde yenilmektedir. Ayrıca 

gövdeleri yakacak olarak kullanılmaktadır. 

Parthenocissus Planch. 

*P. quinquefolia (L.) Planch., (SarmaĢık), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1041. 

Bahçe duvarlarında süs olarak yetiĢtirilmektedir. 

RHAMNACEAE 

Rhamnus L. 

R. petiolaris Boiss., (Cihri), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1079, end. 

Bölgede doğal olarak bulunan bitki ayrıca süs, tıbbi ve boya verici özelliğinden dolayı 

yetiĢtirilmektedir. 

ANACARDIACEAE 

Pistacia L. 
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*P. vera L., (ġamfıstığı), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1064, Ir.-Tur. el. 

Meyveleri çerez olarak tüketilmektedir. 

FABACEAE 

Phaseolus L. 

*P. vulgaris  L., (YeĢil fasulye), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1016. 

Bitkinin meyvalarından turĢu yapılmaktadır. Ayrıca çeĢitli Ģekillerde yemeği yapılarak 

tüketilmektedir. 

Robinia L. 

R. pseudoacacia  L., (Akasya), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1076. 

Çiçekleri çocuklar tarafından yenilen bitki, süs özelliğinden dolayı bölgede yaygın Ģekilde park ve 

bahçelerde yetiĢtirilmektedir. 

Onobrychis Adans. 

O. cappadoccia Boiss., (Yabani yonca), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1052. 

Bitkinin toprak üstü kısımları taze veya kurutularak, hayvan yemi Ģeklinde kullanılmaktadır. Ononis 

L. 

O. spinosa L., (Yandak dikeni), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1060. 

Bölgede yaygın Ģekilde bulunan bitkinin kökü kurutularak kaynatılıp, çay Ģekilde içilmektedir. 

Egzama ve benzeri cilt hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı belirtilmiĢtir. 

Cytisus L. 

C. scoparius (L.) Link, (Süpürge), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1055. 

Yol kenarlarında bulunan bitkinin gövdeleri kurutulup, süpürge Ģeklinde ev eĢyası olarak 

kullanılmaktadır. 

ROSACEAE 

Cydonia Miller 

*C. oblonga Miller, (Ayva), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1073. 

Bitkinin yaprakları kaynatılarak çay Ģeklinde içildiğinde soğuk algınlığına iyi geldiği belirtilmiĢtir. 

Meyvasından komposto yapılarak tüketilmektedir. 

Persica Duhamel 

*P. vulgaris Miller, (ġeftali), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1068,  

Bitkinin meyvalarından reçel ve komposto yapılarak yaygın Ģekilde tüketilmektedir. 

Prunus L. 

*P. cerasus L., (ViĢne), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1001. 

Bitkinin meyvalarından reçel ve komposto yapılarak tüketilmektedir. Ayrıca pastalara süs olarak 

kullanılmaktadır. Kurutulan meyva sapları kaynatılıp, içildiğinde tansiyon düĢürücü etkisinin olduğu 

belirtilmektedir. 

*P. x domestica L., (Mürdüm eriği, siyah erik), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1071. 

Bitkinin meyvaları kurutulup, aĢurelere katılarak tüketilmektedir. Ayrıca demir eksikliğine iyi geldiği 

belirtilmektedir. 

Armeniaca Duhamel 

*A. vulgaris Lam., (Zerdali, Kayısı), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1007. 

Bitkinin meyvaları kurutularak tüketildiği gibi, reçel ve komposto Ģeklinde de tüketilmektedir. Kan 

yapıcı, bağırsak düzenleyici ve kabızlığı önleyici etkisi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca kurusu aĢureye 

katılmaktadır. 

Amygdalus L. 

*A. communis L., (Badem), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1031. 

Bitkinin meyvası olgunlaĢmadan çağla gibi veya kavrularak çerez olarak tüketilmektedir. Bitkinin 

meyvasının damar açıcı ve kan yapıcı etkisi olduğu belirtilmektedir.  

Pyracantha M. J. Roemer 

P. coccinea Roemer, (AteĢ dikeni), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1040. 

Park, bahçe ve yol kenarlarında süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. Meyvaları bazen taze olarak 

tüketilmektedir. 

Rosa L. 

*R. hemisphaerica J. Herrm., (SarmaĢık gülü), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1019. 
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Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

R. canina L., (KuĢ burnu, Ġt burnu), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1046. 

Meyvaları çay Ģeklinde kaynatılarak içilmektedir. Bitkinin vücut direncini arttırdığı ve soğuk 

algınlığına karĢı güçlendirici etkisi olduğu belirtilmektedir. 

*Rosa sp., (Bağ gülü), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1074. 

Meyvelerinden Ģurubu yapılarak içilen bitkinin reçeli de yapılmaktadır. 

Fragaria L. 

*F. vesca L., (Çilek), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1053. 

Meyvası hem taze hem de reçeli ve kompostosu yapılarak tüketilen bitkinin kansere karĢı koruyucu 

etkisi olduğu belirtilmiĢtir. 

ONOGRACEAE 

Fuchsia L. 

*Fuchsia sp., (Küpeli, saksı çiçeği), 10.10.2012, N. Kılıçkaya 1090. 

Bitki çiçeğinin dekoratif özelliğinden dolayı evlerde süs bitkisi olarak yaygın bir Ģekilde 

yetiĢtirilmektedir. 

Oenothera L.  

*O. biennis L., (Ezan çiçeği , AkĢam çiçeği), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1005. 

Bitki dekoratif özelliğinden dolayı bahçelerde yaygın Ģekilde yetiĢtirilmektedir. Bitki çiçeklerinin 

akĢam ezanı okunduğunda açıldığı bildirilmiĢtir. 

CUCURBITACEAE 

Citrullus Neck. 

*C. lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, (Karpuz), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1026. 

ġiĢkinlik hissi verdiren meyvanın yemeklerden önce yenildiğinde zayıflatıcı etkisi olduğu 

belirtilmektedir. Yaprağı ve meyva kabuğu hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 

Cucumis L. 

*C. melo L., (Kelek, Kavun), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1062. 

Taze olarak tüketilen bitkinin meyvasının mide rahatlatıcı etkisi olduğu belirtilmektedir. 

Cucurbita L. 

*C. pepo L., (Kabak), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1087. 

Meyvasından çeĢitli Ģekillerde yemeği yapılan bitkinin, çiçeğinden de dolma yapılarak 

tüketilmektedir. 

Momordica L. 

*M. charantia Descourt., (Kudret narı), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1008. 

OlgunlaĢan meyvasının içindeki tohumlar tazeyken yenildiğinde mide rahatsızlıklarına faydalı olduğu 

belirtilmektedir. 

CACTACEAE  

Schlumbergera Lem. 

*S. truncata (How.) Moran, (YılbaĢı çiçeği), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1094. 

Bitki güzel görünümünden dolayı evlerde yaygın Ģekilde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

APIACEAE 

Petroselinum Hill 

*P. crispum (Miller) A.W. Hill, (Maydanoz), 10.10.2012, N. Kılıçkaya 1093. 

Bahçelerde yetiĢtirilen bitki kaynatılıp çay olarak içildiğinde, iltihap söktürücü etkisinin olduğu 

belirtilmektedir. Yaprakları taze olarak ve salatalara katılarak yenilmektedir. 

Apium L. 

*A. graveolens L., (Kereviz), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1047. 

Bitkinin toprak altı kısmının yemeği yapılmaktadır. Ayrıca yaprakları tazeyken salatalara katılarak, 

yenildiğinde karaciğer ĢiĢkinliklerine ve yüksek tansiyona iyi geldiği belirtilmektedir. 

ASTERACEAE 

Lactuca L. 

*L. serriola L., (Acı marul), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1051, Euro-Sib. element. 

Bölgede yaygın Ģekilde bulunan bitkinin toprak üstü kısımları hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 

Helianthus L. 

*H.  tuberosus L., (Yer elması), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1015. 
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Bitkinin toprak altında geliĢen ĢiĢkin gövdeleri, lezzetinden dolayı yiyecek olarak tüketilmektedir. 

Kolesterolü düĢürdüğü ve Ģeker hastalığına iyi geldiği ifade edilmektedir. 

 *H. annuus L., (Ayçiçeği), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1081. 

Genellikle geniĢ alanlara ekilen bitki bahçelerde de yetiĢtirilmektedir. Meyvesi çerez olarak yaygın 

Ģekilde sevilerek tüketilmektedir. 

Tanacetum L. 

*T. parthenium (L.) Schultz Bip., (Kasımpatı), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1085. 

Bitki dekoratif özelliğinden dolayı bahçelerde yaygın Ģekilde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

Dahlia Cav. 

*D. variabilis (Willd.) Desf., (Patates gülü), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1011. 

Bitki dekoratif özelliğinden dolayı bahçelerde yaygın Ģekilde süs bitkisi olarak ekilmektedir. 

Tagetes L. 

*T. patula L., (Cıngıllı kadife), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1037. 

HoĢ kokulu özelliği nedeniyle süs bitkisi olarak bölgede yaygın Ģekilde yetiĢtirilmektedir. 

Gaillardia Foug. 

*G. aristata Pursh, (Ankara gülü), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1063. 

Bitki dekoratif özelliği nedeniyle bahçelerde yetiĢtirilmektedir. 

Onopordum L. 

Onopordum sp., (Kangal dikeni), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1059. 

Bitkinin gövde kısmının tazeyken yenildiği bildirilmiĢtir. 

Crepis L. 

C. macropus Boiss. et Heldr., (Yaban çıtlığı), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1088, end., Ġr.-Tur. el. 

Bölgede yaygın Ģekilde bulunan bitkinin hayvan yemi olarak kullanıldığı bildirilmiĢtir. 

Taraxacum Wiggers 

T. officinale F.H. Wigg., (Çıtlık, Karavluk, Karahindiba), 10.10.2012, N. Kılıçkaya 1018. 

Bağlarda, yol kenarlarında ve tarlalık alanlarda bulunan bitkinin yaprakları tazeyken salatası yapılarak 

yenilmektedir. 

Xanthium L. 

X. strumarium L., (Pıtırak, Sırça otu), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1065. 

Bölgede yaygın olarak bulunan bitkinin kullanımı bilinmemektedir. 

ERICACEAE 

Erica L. 

E. manipuliflora Salisb., (Püren), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1056, Akdz. el. 

Bitkinin yeĢil kısımlarının tazeyken hayvan yemi olarak kullanıldığı bildirilmiĢtir. 

APOCYNACEAE 

Nerium L. 

*N. oleander L., (Zakkum), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1084, Akdz. el. 

Tür dekoratif özelliğinden dolayı özellikle bahçelerde yetiĢtirilmektedir.  

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus L. 

*Convolvulus sp., (SarmaĢık), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1003. 

Bahçelerde dekoratif özelliği nedeniyle yetiĢtirilen bitki duvarları örterek hoĢ bir görüntü 

oluĢturmaktadır. 

C. arvensis L., (SarmaĢık otu), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1077. 

Bitkinin toprak üstü kısımlarını hayvan yemi olarak kullanıldığı bildirilmektedir. 

 Ipomoea L. 

*I. purpurea (L.) Roth, (Pembe SarmaĢık), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1038. 

Gövdelerinin sarılıcı özelliği olan bitki, kapı ve duvar yüzeylerinde aldığı dekoratif görüntülerinden 

dolayı bölgede yaygın Ģekilde yetiĢtirilmektedir. 

BORAGINACEAE 

Anchusa L. 

A. undulata L., (Sormuk çiçeği, Sığır dili), 10.10.2012, N. Kılıçkaya 1080, Akdz. el. 

Bölgede boĢ alanlarda, yol kenarlarında yetiĢen bitki çiçeğinin taç kısmı emildiği bildirilmiĢtir. 

SOLANACEAE 

Lycopersicon Miller. 
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*L. esculantum Miller, (Domates), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1033. 

Meyvalar taze ve yemeği yapılarak yenildiğinde kan yapıcı etkisinin olduğu bildirilmektedir. Ayrıca 

meyvalarından salça ve turĢu yapılmaktadır. 

Solanum L. 

*S. melongena L., (patlıcan), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1012. 

Meyvalarından değiĢik Ģekillerde yemeği yapılarak, tüketilmektedir. 

Physalis L. 

*P. peruviana L., (Altın çilek, Yer kirazı), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1048. 

Bitki meyvaları taze olarak veya salatalara konularak tüketildiği belirtilmektedir. 

Capsicum L. 

*C. annuum L., (Cin biberi), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1013. 

Bitkinin taze meyvaları iĢtah açıcı özelliğinden dolayı taze ve baharat Ģeklinde tüketilmektedir. 

SCROPHULARIACEAE 

Verbascum L. 

V. lasianthum Boiss. ex Bentham, (Sığır kuyruğu), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1042. 

Bitkinin çiçeği el üstünde çıkan derma ve kabarıklara sürüldüğünde iyileĢtirici etki yaptığı 

belirtilmektedir. 

Antirrhinum L. 

*A. majus L. subsp. majus, (Aslanağzı), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1043, Akdz. el. 

Dekoratif özelliğinden dolayı bitki ev bahçelerinde yaygın Ģekilde yetiĢtirilmektedir. 

LAMIACEAE 

Ocimum L. 

*O. basilicum L., (Reyhan , fesleğen), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1004, Akdz. el. 

HoĢ koku ve lezzet verici özelliğinden dolayı pekmez ve yemeklere katılmaktadır. Baharat olarak 

kullanılmaktadır. 

Mentha L. 

*M. x piperita L., (Nane), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1021. 

Baharat olarak yemeklere katılan bitki, soğuk algınlığı için de çay Ģeklinde demlenip, içilmektedir. 

*M. x piperita L., Hudson, (Kolonya çiçeği), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1061. 

Bitki hoĢ kokulu özelliğinden dolayı bölgede yaygın Ģekilde yetiĢtirilmektedir. 

M. pulegium L., ( Yarpız), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1010. 

Yaprakları kurutulup, baharat Ģeklinde kullanılan bitkinin salatalara katılarak, lezzet artırıcı 

özelliğinden dolayı yaygın Ģekilde tüketilmektedir. 

ELAEAGNACEAE 

Elaeagnus L. 

*E. angustifolia L., (Ġğde), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1014. 

Bitkinin meyvasının yenildiğinde mide rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilmektedir. 

Elaeagnus sp., (Çalı), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1045. 

Genellikle bağ ve tarla kenarlarında yetiĢtirilen bitkinin gövdeleri kurutulup, yakacak olarak 

kullanılmaktadır. 

URTICACEAE 

Urtica L. 

*U. dioica L., (Isırgan), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1022. 

Bitkinin yaprakları tazeyken çay Ģeklinde hazırlanıp, içildiğinde böbrek iltihabını söktürücü etkisinin 

olduğu, ayrıca saç diplerine masaj yapılarak, uygulandığında saçları kuvvetlendirici etkisinin olduğu 

belirtilmiĢtir. Ayrıca yaprakları tazeyken salatalara katılarak, tüketilmektedir. 

Parietaria L. 

P.  judaica L., (YapıĢık ot, duvar fesleğeni), 10.10.2012, N. Kılıçkaya 1050. 

Yol kenarları ve bağlarda yaygın Ģekilde bulunan bitkinin hayvan yemi olarak kullanıldığı 

belirtilmiĢtir. 

MORACEAE 

Morus L. 

*M. alba L., (Ak dut), 7.10.2012, N. Kılıçkaya 1070. 
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Bölgede yaygın olan bitkinin meyvalarından pekmez yapılarak, gıda olarak tüketilmektedir. Kan 

yapıcı özelliği olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca bitkinin meyvaları kurutulup, çerez olarak ta 

tüketilmektedir. 

Ficus L. 

*F. carica L. subsp. carica, (YaĢ incir, YeĢil incir), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1036. 

Meyvaları kuru ve yaĢ olarak tüketilmektedir. Sindirimi kolaylaĢtırıcı etkisinin olduğu 

belirtilmektedir. 

JUGLANDACEAE 

Juglans L. 

*J. regia L., (Ceviz), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1024. 

Bitkinin meyvasının düzenli olarak tüketildiğinde, zihin açıcı etkisinin olduğu belirtilmektedir.  

 

MONOCOTYLEDONES 

CANNACEAE 

Canna  L. 

*C. indica  L., (Lale, Tesbih çiçeği), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1086. 

Bitki park ve bahçelerde süs özelliğinden dolayı yetiĢtirilmektedir. 

LILIACEAE 

Allium L. 

*A .ampeloprasum L., (Pırasa), 6.10.2012, N. Kılıçkaya 1054, Akdz. el. 

Bitki gıda olarak bölgede yaygın bir Ģekilde tüketilmektedir. 

Asphodeline Reich 

*A. damascena (Boiss.) Baker subsp. damascena, (Dede değneği, Yemlik), 6.10.2012, N.Kılıçkaya 

1057, Ir-Tur. el. 

Bitkinin yaprakları tazeyken toplanıp, tüketilmektedir. 

IRIDACEAE 

Iris L. 

*Iris sp., (Susam, Nevruz çiçeği), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1072.  

Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmektedir. 

POACEAE 

Cynodon L.  

C. dactylon (L.) Pers., (Ayrık otu), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1017. 

Bitkinin toprak üstü kısımları kurutulup demlenerek, çay Ģeklinde içildiğinde boyun bölgesindeki 

kireçlenmelere karĢı faydalı olduğu ve kalp yetmezliğine karĢı iyi geldiği belirtilmektedir. 

Hordeum L. 

*H. vulgare L., (Arpa), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1027. 

Bitki gıda ve hayvan yemi olarak bölgede yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

Triticum L. 

*T. aestivum L. (Buğday), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1028. 

Bitki gıda ve hayvan yemi olarak bölgede yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. 

Zea L. 

*Z. mays L. (Mısır), 5.10.2012, N. Kılıçkaya 1089. 

Bitkinin püskülleri idrar söktürücü özelliğinden dolayı kaynatılarak, içilmektedir. 
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4. SONUÇ VE TARTIġMA 

 Bu çalıĢmada alandan toplanan bitkilerin değerlendirilmesi sonucunda 38 familyaya ait 93 

takson tespit edilmiĢtir. AraĢtırma alanının florasını oluĢturan 27 takson  en zengin ilk 3 familyaya 

dahilken, kalan 66 takson ise diğer 35 familyaya dahildir. Ġlk 3 familyaya ait taksonların toplam 

sayıları ve oranları Tablo 1.‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1. En çok takson içeren familyalar ve oranları 

 

Familya Tür Sayısı Oran (%) 

Asteraceae 11 12 

Rosaceae 11 12 

Fabaceae 5 5 

Diğerleri 66 71 

Toplam 93 100 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Taksonların familyalara göre dağılımı ve oranları 

 

 
Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımında en çok taksonun bulunduğu bölge Akdeniz‟dir. Bu 

bitkiler kültür formu olup, sonradan bölgeye getirilerek, yetiĢtirilmiĢtir. Ġkinci sırada yer alan bölgeler 

ise Ġran Turan ve Avrupa Sibirya‟dır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ve oranları 

 

 

Fitocoğrafik Bölge 
Tür Sayısı Oran (%) 

Akdeniz 6 7 

Ġran-Turan 1 1 

Avrupa-Sibirya 1 1 

Bilinmeyen 85 91 

Toplam 93 100 

 

 

 

 

 

 

 

Asteraceae; 
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Rosaceae; 12% 

Fabaceae; 5% 

Diğerleri; 71 % 
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ġekil 2. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ve oranları 

 

ÇalıĢma alanında Rhamnaceae ve Asteraceae familyalarına ait iki endemik tür  (Rhamnus petiolaris 

ve Crepis macropus) tespit edilmiĢtir. Alanda bulunan taksonlar arasında tehlike altında herhangi bir 

tür bulunmamaktadır. Alandan toplanıp adlandırılan taksonlardan 26 tanesi doğal, geriye kalan 67 

takson ise kültür bitkisi olup, bölgede yetiĢtirilmektedir. 

AraĢtırılan bitkilerin 29‟ u süs bitkisi, 15‟ i gıda, 6‟ sı yem, 4‟ ü tıbbi, 28‟ i gıda ve tıbbi, 2‟ si ev araç 

gereci ve diğerleri değiĢik (nazarlık, yakacak vb.)  amaçlarla kullanılmaktadır. 

 

Tablo 3. Yörede etnobotanik özellikleri verilen bitkilerin sayıları ve oranları 

 

Etnobotanik özellik Sayı Oran (%) 

Süs 29 31 

Gıda 15 16 

Yem 6 7 

Tıbbi 4 4 

Diğerleri 39 42 

Toplam 93 100 

 

ġekil 3. Yörede etnobotanik özellikleri verilen bitkilerin dağılım durumları 
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Tablo 4. En çok gıda olarak kullanılan taksonların bulunduğu familyalar 

Familya Gıda Oran (%) 

Rosaceae  9 19 

Solanaceae 4 9 

Cucurbitaceae 4 9 

Diğerleri 29 63 

Toplam 46 100 

 

ġekil 4. En çok gıda olarak kullanılan taksonların familyalara göre dağılımı 

 

Tablo 5. AraĢtırma alanındaki bitkilerin kullanımlarının alana yakın diğer çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırılması [7,8,9] 

Takson ismi 

 

GülĢehir 

(NevĢehir) 

Ürgüp (NevĢehir) Nizip  (Aksaray) Yerköy  

(Yozgat) 

Amygdalus communis Damar açıcı, Kan 

yapıcı 

Diyabet ____ Gıda 

Armeniaca vulgaris Kabızlık Kabızlık ____ ____ 

Asphodeline damascena Gıda Siğil ____ ____ 

Beta vulgaris Ödem ____ ____ Gıda 

Chenopodium album Ev eĢyası 

(süpürge) 

Yaralanmalarda ____ ____ 

Citrullus lanatus 

 

Gıda ____ ____ Gıda 

Convolvulus arvensis Süs bitkisi ____ ____ Nefes darlığı 

Cydonia dactylon Kireçleme,  Kalp 

yetmezliği 

Astım, Ġdrar kesesi 

rahatsızlıkları 

 

____ 

 

____ 

Cydonia oblonga Soğuk algınlığı Öksürük  Solunum yolu rahatsızlığı ____ 

Elaeagnus angustifolia Mide 

rahatsızlıkları 

____ Kuvvet verici ____ 

Helianthus tuberosus Kolestrol,   Ģeker 

hastalığı 

Kabızlık ġeker hastalığı, süt arttırıcı, 

safra söktürücü 

____ 

Juglans regia 

 

Zihin açıcı Yüksek kolestrol Hafıza güçlendirici ____ 

Malva cf. neglecta SakinleĢtirici, 

Ġltihap söktürücü  

Güçlendirici, 

Hemoroid 

Antiseptik, Ġltihap 

söktürücü, Gıda, Çıban 

olgunlaĢtırıcı 

Gıda 

Mentha x piperita Soğuk algınlığı Soğuk algınlığı Soğuk algınlığı ____ 
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Morus alba Kan yapıcı Diyabet, Karaciğer 

hastalıkları, 

Yüksek kolestrol 

____ ____ 

Ononis spinosa Egzama ____ Egzama ____ 

Parietaria  judaica Hayvan yemi Romatizma, ishal  Ġltihap söktürücü,   Ġdrar 

arttırıcı, Bağırsak 

düzenleyici 

____ 

Peganum harmala Nazarlık ____ Hemoroit tedavisi, 

Bağırsak ve kan 

temizleyici 

Nazarlık 

Petroselinum crispum Ġltihap söktürücü Ödem ve mide 

rahatsızlıkları 

Ġltihap ve idrar söktürücü  

Portulaca oleracea Gıda ____ Gıda Gıda 

Prunus spinosa Gıda ____ ____ Gıda 

Rosa canina Soğuk algınlığı Soğuk algınlığı Kuvvet verici, Ġdrar 

arttırıcı 

Soğuk 

algınlığı 

Rumex pulcher Kan yapıcı, Gıda Kan Ģekerini 

düzenleyici  

Kan temizleyici, Kuvvet 

verici 

Gıda 

Taraxacum officinale Gıda ____ Ġdrar ve safra söktürücü, 

ġeker hastalığı 

____ 

Triticum aestivum Gıda,      Hayvan 

yemi 

____ Gıda,  Kansızlık, Kabızlık ____ 

Tribulus terrestris Kalp damar 

geniĢletici, Ġltihap 

söktürücü 

Kalp damar Kalp damar geniĢletici,  

Ġdrar söktürücü 

____ 

Urtica dioica Böbrek iltihabı  Kanser Ġltihap sökücü, idrar 

arttırıcı, Kanser önleyici 

Gıda 

Verbascum lasianthum  Derma  Hemoroid  Ġdrar yolu 

rahatsızlıkları 

Vitis vinifera Kan yapıcı Anemi Kansızlık ____ 

Zea mays Ġdrar söktürücü ____ Böbrek taĢını düĢürücü ____ 

 

ÇalıĢma alanında ve alana yakın diğer çalıĢmalarda benzer olan taksonların yöresel 

kullanımları bazılarında benzer iken (Mentha x piperita, Portulaca oleracea), bazıları farklı 

kullanıma sahiptir (Chenopodium album, Elaeagnus angustifolia). 

Tablo 6. AraĢtırma alanındaki bitkiler ile araĢtırma alanına yakın diğer çalıĢmaların aynı 

yerel ada sahip olan türler 

 

Yerel adları 

Bu çalıĢmayla alana yakın diğer çalıĢmaların karĢılaĢtırılması 

GülĢehir (NevĢehir) Ürgüp (NevĢehir) 

 

Nizip (Aksaray) 

 

Yerköy  

(Yozgat) 

Badem Amygdalus communis ____ ____ A. orientalis 

Sığırdili Anchusa undulata ____ A. azurea 

 

____ 

Nane Mentha x piperita M. x piperita M. spicata 

 

____ 

Deve gülü, 

Hatmi çiçeği 

Alcea pallida A. rosea Althea officinalis ____ 

Kedi tırnağı 

 

Portulaca grandıflora Achillea wilhelmsii ____ ____ 

Kangal dikeni Onopordum sp. O. anatolicum 

 

____ ____ 
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AraĢtırma alanından toplanan bitkilerin alana yakın diğer çalıĢmalarla karĢılaĢtırılması sonucu, bazı 

bitki türlerinin bilimsel adları farklı fakat yerel adlarının aynı olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 6). 

Örneğin Portulaca grandiflora türüne alanımızda Kedi tırnağı denilmesine rağmen, aynı yöresel isim 

Ürgüp‟te Achillea wilhelmsii türüne verilmektedir. 
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ġ.3.1. Magnolia sp. (Süs ağacı), ġ.3.2. Mentha x piperita (Nane), ġ.3.3. Brassica oleraceae 

(Karnıbahar), ġ.3.4. Mesembryanthemum crystallinum (Buz çiçeği), ġ.3.5. Portulaca oleracea 

(Semizotu), ġ.3.6. Portulaca grandıflora (Kedi tırnağı), ġ. 2.7. Vitis vinifera (Asma), ġ.3.8. 

Saponaria officinalis (Sabun çiçeği), ġ.3.9. Tagetes patula (Cıngıllı kadife), ġ.3.10. Physalis 

peruviana (Altın çilek, Yer kirazı), ġ.3.11. Cytisus scoparius (Süpürge), ġ.3.12. Chenopodium botrys 

(Bostan otu) 
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ġ.3.13. Mirabilis jalapa (AkĢam sefası), ġ.3.14. Peganum harmala (Üzerlik), ġ.3.15. Rhamnus 

petiolaris (Cihri), ġ.3.16. Helianthus annuus (Ayçiçeği), ġ.3.17. Amaranthus caudatus (Sümbül), 

ġ.3.18. Pelargonium zonale (Hanım cama dayandı, Sardunya), ġ.3.19. Ficus carica (YaĢ incir, YeĢil 

incir), ġ.3.20. Parthenocissus quinquefolia (SarmaĢık), ġ.3.21. Helianthus tuberosus (Yer elması), 

ġ.3.22. Oenothera biennis (Ezan çiçeği), ġ.3.23. Cydonia oblongo (Ayva), ġ.3.24. Rosa sp. (Bağ 

gülü) 
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ġ.3.25. Ocimum basilicum (Reyhan, Fesleğen), ġ.3.26. Cucurbita pepo (Kabak), ġ.3.27. Momordica 

charantia (Kudret narı), ġ.3.28. Onopordum sp. (Kangal dikeni), ġ.3.29. Apium graveolens 

(Kereviz), ġ.3.30. Solanum melongena (Patlıcan), ġ.3.31. Dahlia variabilis (Patates gülü), ġ.3.32. 

Tanacetum parthenium (Kasımpatı), ġ.3.33. Fragaria vesca (Çilek), ġ.3.34. Gaillardia aristata 

(Ankara gülü) ġ.3.35. Canna indica (Tesbih çiçeği), ġ.3.36. Rosa hemisphaerica (SarmaĢık gülü) 
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VERMĠKOMPOST VE MĠKORĠZA UYGULAMALARININ  ARPA GELĠġĠMĠ 

ÜZERĠNE ETKĠSĠ
1 

 

MUHAMMED AL HAFI  

Harran Üniversitesi 

mhs_hafy@yahoo.com– ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-3575-3956 

ÇĠĞDEM KÜÇÜK 

Harran Üniversitesi 

ckucuk@harran.edu.tr - ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5688-5440 

 

ÖZET 

Gerek ülkemizde gerekse çalıĢma alanı olan ġanlıurfa‟da yoğun tarımsal faaliyetler 

sonucunda topraklarda önemli ölçüde organik madde kayıpları meydana gelmiĢtir. Bunun 

sonucunda  besin elementlerinin tutulması ve bitkilere olan elveriĢliliğinin azalması, toprak 

yapısında bozulmalar, toprağın erozyona ve kuraklığa dayanımında ve bitki veriminde 

azalmalar meydana gelmiĢtir. Tarım alanlarında bilinçsiz ve gereğinden fazla kullanılan 

kimyasal ilaç ve gübreler çevre kirliliğine neden olduğu gibi, doğrudan veya dolaylı olarak da 

insan, hayvan, bitki sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle son yıllarda 

kimyasal gübre ve ilaçların kullanımındaki artıĢ, alternatif metodların kullanımını ön plana 

çıkarmıĢ ve bunların uygulanmasını mecbur kılmıĢtır. Kimyasalların tarımda kullanımı 

azaltılacak ve tarımsal üretim sonucu ortaya çıkan organik gübrelerin üretim alanları için 

kimyasal gübrelere alternatif olarak organik madde kaynağı olarak kullanılması günümüzde 

tercih edilmektedir. Kimyasal gübrelere alternatif olan organik ve mikrobiyal gübrelerden 

vermikompost ve mikoriza kullanımı son yıllarda öne çıkmıĢtır. Bu nedenle, çalıĢmamızda 

vermikompost ve mikorizanın arpa geliĢimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Vermikompost; 0 (kontrol), %5, %10 ve %15 olarak 4 farklı dozda topraklara uygulanmıĢ, 

mikoriza ise mikorizasız (-M) ve mikoriza ile aĢılı (+M) olarak  topraklara uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢma serada yürütülmüĢtür. Vermikompost ve mikoriza ayrı ayrı ve birlikte toprağa 

uygulanmıĢtır. Vermikompost dört farklı dozda ve mikoriza iki farklı dozda toprağa 

uygulanmıĢtır. Ekimden 10 hafta sonra bitkiler hasat edilmiĢtir. Uygulamaların arpa geliĢimi 

üzerindeki etkileri değerlendirilmiĢtir. Vermikompost ve mikoriza uygulamaları arpa 

geliĢimini farklı oranlarda etkilemiĢtir. Vermikompost ile mikorizal funginin birlikte 

uygulanması bitki geliĢimi üzerine etkili bulunmuĢtur. Arpa yeĢil aksam ve kök kuru 

ağırlıklarına %5 vermikompost ve mikoriza uygulamaları etkili bulunurken, arpa bitki boyu 

ve kök uzunluğuna ise en etkili uygulama %15 vermikompost ve mikorizanın birlikte 

uygulanması olarak belirlenmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Vermikompost, mikoriza, arpa, bitki geliĢimi 
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INTRODUCTION 

Organic matter content of the soil, which is one of the important elements of soil fertility, is 

very low in our country. Factors such as improper cultivation of the soil, temperature, low 

rainfall, stubble, erosion are the main reasons for the lack of organic matter.  Since the need 

for organic matter cannot be met by natural means, soils must be enriched with additional 

organic material resources from outside. Therefore, the use of vermicompost (worm compost) 

has gained importance in recent years (Alaboz et al., 2017; Tavalı et al., 2013). Mycorrhiza, 

which was first used by Frank in 1885 and originated from Greek, is a root fungus that is a 

combination of the words Mykes (mushroom) and rhiza (root) and means root fungus (OrtaĢ 

et al., 2003).  It has been named as a mutually beneficial relationship between plant roots and 

certain fungal species (Erzurumlu & Kara, 2014; OrtaĢ et al., 2011). 

In a trial conducted under greenhouse conditions, the effects of 0, 250, 500, 750 and 

1000 kg / da doses of vermicompost on chard plant were examined and it was reported that 

the applications increased significantly with the dry and wet weight of the plant compared to 

the control (Köksal et al., 2017). Javanmardi et al. (2014); In a study by The effects of two 

arbuscular mycorrhizae (Glomus etunicatum and G.versiforme) and vermicompost (0 and 

20%) on pepino (Solanum muricatum Ait.) yield, growth and fruit quality were investigated. 

Researchers have determined that as a result of the application of 20% dose of vermicompost 

and mycorrhiza application together, the number of flowering, fruit and fruit yield increased, 

vitamin C content and dry matter percentage increased compared to the control.  Akhzari et al. 

(2015), the effects of vermicompost and mycorrhiza applications on clover growth were 

examined in a study conducted under greenhouse conditions. Researchers applied 

vermicompost in six different doses (0, 15, 30, 45, 60 and 75%) and mycorrhizal fungi (AM) 

in two different doses (non-mycorrhizal and mycorrhizal) to soils. At the end of the 

experiment, it was determined that the leaf area, potassium in the leaf, total nitrogen content 

and the water content of the leaf decreased in the vermicompost applications, whereas only 

the mycorrhizal application increased the green parts and root weights, leaf area, water 

holding capacity, leaf water content.  

The combined application of vermicompost and mycorrhiza had a positive effect on 

plant growth and improved soil properties. Cavender et al. (2002), on the other hand, the 

combined effects of vermicompost and mycorrhiza on the development of Sorghum bicolor 

were examined. It has been reported that the combined application of mycorrhiza and 

vermicompost increases the green parts and root weights of sorghum compared to control, and 

also promotes mycorrhizal colonization of vermicompost (Cavender et al., 2002).  

Chemical pesticides and fertilizers used in agricultural areas cause the deterioration of 

the natural balance and environmental pollution, and directly or indirectly affect human health 

negatively. Especially in recent years, excessive and unconscious use of chemical fertilizers 

and pesticides has made it necessary to find alternative methods and to apply them.  

The aim of this study is to determine the separate and combined effects of 

vermicompost and mycorrhiza to be used on soil enzyme activities and plant growth 

associated with carbon, nitrogen and phosphorus cycles. For this purpose, one of the 

important factors in organic fertilization; It was aimed to investigate the effects of 

vermicompost and mycorrhiza on plant growth in barley. 
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Material and Methods 

Barley was used as a plant material in the study. Barley seeds were obtained from GAP 

Agricultural Research Institute. Mycorrhiza and vermicompost to be used in the study were 

procured from the commercial fertilizer dealer. 

2.1. Establishment of the trial 

The soil taken from the places where there was no cultivation and no pesticide was applied 

before, was filled into 2 kg pots. The trial was set up in a randomized plot pattern with 3 

replications. Vermicompost was added to soils at the rates of 0%, 5%, 10% and 15%. Two 

doses of mycorrhiza (-M and + M) were also applied to the pots where vermicompost was 

applied. Seeds were sown after the mycorrhiza were planted in the seedbed. Ammonium 

sulphate at a dose of 6 kg N / da and TSP at a dose of 6 kg P2O5 / da were given to all pots at 

planting. During development, plants were irrigated with tap water when necessary. The 

results of some physical and chemical properties of the soils to be taken from places where no 

application has been done before are given in Table 2.1. 

Table 2.1. Some Physical and Chemical Properties of the Soil Used 

Soil 

depth 
pH 

EC 

(dS/m) 

Organic 

matter 

(%) 

sand 

(%) 

clay 

(%) 

silt 

(%) 

soil 

texture 

P 

(kg/da) 

0-30 8.08 0.92 1.68 19.32 61.04 19.64 clay 4. 88 

 

2.2 Plant Height 

Plants were harvested 10 weeks after planting. The arithmetic mean was calculated by 

measuring the length of the tip from the root neck of at least 10 randomly selected plants that 

come into contact with the soil. 

2.3. Root length 

At the end of the harvest, the roots of the plants were washed with plenty of water and passed 

through pure water, after the moisture was removed with blotter paper, the root length was 

determined by measuring with a ruler. 

2.4. Wet and dry green parts and root weight of plants 

After the harvest, the green parts and roots were cut and weighed on a sensitive scale and the 

green parts and root wet weights of the plants were determined.   The dry weight of the 

samples was determined by keeping them at 65 oC until they reach constant weight. 

3. Results and Discussion 

The positive effects of vermicompost applications on the growth and yield of plants have been 

explained in various studies (Live et al., 2001; Zhang et al., 2011). It was reported in a study 

by Joshi and Vig (2010) that vermicompost application in pot trials increased plant height, 

plant dry weight, plant dry biome and leaf number in tomato. In addition, it has been 

explained that adding vermicompost to soils at different rates causes an increase in melon 

yield (Zhang et al., 2011). It has been determined that increasing amounts of macronutrients 

can activate enzymes effective in plant growth, fruit formation, chlorophyll content (Grusak 

and Della Penna, 1999).  In addition, it was determined that the addition of vermicompost 

containing plant nutrients to the growth medium resulted from the presence of humic acid, 
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auxin, and cytokines that cause an increase in the plant's root and green parts weight, leaf area 

and plant height (Arancon et al., 2011). Therefore, plant growth and leaf area increased as a 

result of the application of vermicompost (Taleshi et al., 2011). 

In our study, vermicompost and mycorrhiza applications affected the dry weight of 

green parts of the plant at different rates. Mycorrhiza application has increased the dry weight 

of the plant (Figure 3.1). The highest green parts dry weights were obtained in applications 

grafted with mycorrhiza. When the vermicompost applications were compared, the highest 

increase was obtained in the application of mycorrhiza grafted and 5% vermicompost. A 

statistical difference was determined between the applications. 

 
Figure 3.1. The effects of the applications on the dry weight of barley green parts 

 

In root dry weights, the highest value was taken in 5% vermicompost and mycorrhiza 

application.  Vermicompost (5%) + mycorrhiza (3.03 g / pot) and vermicompost (10%) + 

mycorrhiza (2.90 g / pot) followed (Figure 3.2). 

 

 
Figure 3.2. Effects of applications on root dry weight 
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The 5% application dose of vermicompost on root dry weight was found to be 

statistically significant. Plant roots are active absorption organs and have an important role in 

root development and activity, development and nutrient uptake (Huang et al., 1997; Guo et 

al., 2009).  One of the first indices in determining root functions is root activity (Huang et al., 

1998). In our study, the application of vermicompost and mycorrhiza together increased the 

root activity of barley. It was explained in a study that vermicompost has hormone-like 

activity, promotes root development and formation, increases root biome and contributes to 

the development and growth of the plant (Bachman & Metzger, 2008). Root development 

increased in the presence of hormones and nutrient-rich environment (Forde and Lorenzo, 

2001).  

In our results, the fact that increasing doses of vermicompost increases root weight and 

positively affects plant height is similar to the findings of the researchers. The combined 

application of vermicompost and mycorrhiza showed a significant effect on those who were 

not applied mycorrhiza compared to their root weight. This situation; It may be due to the fact 

that the plant is inoculated with mycorrhiza, the mycorrhizal fungus increases the nutrient 

uptake and water content in the plant and affects the plant growth positively. Various studies 

have supported our results (Abdel-Fattah and Shabana, 2002; Chandanie et al., 2008). Plant 

height effects of the applications can be seen in Figure 3.3. In mycorrhizal applications, plant 

height increased compared to non-mycorrhizal applications. 

 

 
Figure 3.3. Effects of vermicompost and mycorrhiza applications on plant height 

 

The effects of different doses of vermicompost and mycorrhiza applications on root 

length are given in Figure 3.4. The highest root length was obtained by applying 15% 

application dose of mycorrhiza and vermicompost together. The lowest root length was 

determined in control plants where no application was made (vermicompost and mycorrhiza 

not applied) (Figure 3.4). 
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Figure 3.4. Effects of applications on root length 

 

The positive effect of mycorrhizal fungi on plant growth has also been detected in 

studies (Boouwmeester et al., 2007; Cavender et al., 2003; Khan et al., 2008). Kapoor et al. 

(2004) reported that mycorrhizal inoculation increased plant green parts weight, plant height, 

and plant dry weight. Researchers have reported that inoculation with mycorrhizal fungi 

significantly increases the green component biomass and dry weight of Foeniculum vulgare 

(Khan et al., 2008). It has been reported that inoculation with mycorrhizal fungi can stimulate 

the plant root system, thus taking more nutrients and water from the soil with plant roots 

(Bouwmeester et al., 2007). This situation may also affect the nutrient content of the plant, for 

example; It has been reported that the total nitrogen content of plant tissues may decrease or 

increase or not be affected by mycorrhizal inoculation (Call and McKell, 1985).In our study, 

in our experiment where different doses of vermicompost were applied, the effect of 

mycorrhizal inoculation on barley green parts and root wet and dry weights, plant height and 

root length was observed. The results of the researchers supported our results (Boouwmeester 

et al., 2007; Cavender et al., 2003; Khan et al., 2008).  

CONCLUSION 

Organic ingredients such as vermicompost can promote beneficial microorganisms and in this 

case facilitate soil enzymatic activities. It may be advisable to carry out additional studies in 

field and greenhouse conditions with changes in soil type and environmental conditions on 

different crops, vegetables, and increasing production and yield by applying vermicompost 

can contribute to the reduction of environmental pollution by minimizing the use of chemical 

fertilizers. Additional studies are needed to better characterize the response of plants to the 

presence of worms. 
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HEMġĠRELĠK LĠSANS VE YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNDE ELEġTĠREL 

DÜġÜNME VE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL THINKING 

AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN NURSING UNDERGRADUATE AND 

MASTERS 
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ÖZET 

Amaç: Bu araĢtırma lisans düzeyindeki son sınıf ve yüksek lisansın herhangi bir 

aĢamasındaki hemĢirelik öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme ve duygusal zekaları arasındaki 

iliĢkiyi belirlenmek amacıyla yapılmıĢtır.  

Yöntem: ĠliĢkili-tanımlayıcı tipteki bu araĢtırma, bir üniversitedeki lisans son sınıf ve yüksek 

lisans öğrencileri arasından örneklem kriterlerine uyan, araĢtırmayı katılmayı kabul eden 184 

öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  Veriler Tanıtım Formu, California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi 

(CEDE) Ölçeği ve Duygusal Zeka (DZ) Ölçeği kullanılarak internet üzerinden toplanmıĢtır. 

SPSS 25.0 istatistik paket programında, tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma, minimum ve maksimum), Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Anova ve  

Spearman korelasyonu testleri  kullanılarak analizler  yapılmıĢtır. AraĢtırma için giriĢimsel 

olmayan etik kuruldan, kullanılan ölçekler için Türkçe geçerliliğini yapan ölçek sahiplerinden 

ve araĢtırmanın uygulanabilmesi için kurumdan gerekli izinler alınmıĢtır.  

Bulgular: Katılımcıların %67,3‟ü lisans ve %32,7‟si yüksek lisans öğrencisidir. Lisans 

öğrencilerinin %84,7‟si, yüksek lisans öğrencilerinin ise %73,3‟ü kadındır. CEDE ölçeğinden 

lisans öğrencilerinin aldıkları toplam puan ortalamaları 227,38±22,40 (min:170-max:277) ,  

yüksek lisans öğrencilerinin ise 234,86±20,32 (min:183-max:292) olduğu saptanmıĢtır. 

Gruplar arsında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p=0,03, p<0,05). DZ 

ölçeğinden lisans öğrencilerinin aldıkları toplam puan ortalamaları 132,73±15,21 (min:53-

max:164), yüksek lisans öğrencilerinin ise 134,06±12,14 (min:86-max:159) olduğu 

belirlenmiĢtir. DZ düzeylerinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p=0,63, 
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p>0,05). Lisans öğrencilerinin CEDE ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile DZ ölçeğinden 

aldıkları toplam puanlar arasındaki iliĢki incelendiğinde korelasyon katsayısı ,501 (p=0,000, 

p<0,05) olarak belirlenmiĢtir. Ġstatistiksel olarak ölçekler arasında anlamlı, pozitif yönlü ve 

orta düzey bir iliĢki bulundu. Yüksek lisans öğrencilerindeki iki ölçek arasındaki iliĢki 

incelendiğinde ise korelasyon katsayısı ,415 (p= 0,001, p<0,05) olarak saptandı. Ġstatistiksel 

olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyde bir iliĢki bulunmuĢtur.  

Sonuç ve Öneriler: Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin CEDE ölçeği toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken DZ ölçeğinden aldıkları 

toplam puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Grupların kendi içinde yapılan 

karĢılaĢtırmalarında ise anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzey bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. 

DüĢünülenin aksine bu çalıĢma için öğrencilerin duygusal zeka puanları baĢka çalıĢmalarda 

olduğu gibi etkin ve yol gösterici bir özellikte değildir.   EleĢtirel düĢünmede ise gruplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Öğrenciler duygusal zekaları açısından birbirlerine 

yakın olmalarına rağmen eleĢtirel düĢünmede gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢma verileri doğrultusunda öğrencilerin duygusal zekalarının eğitimle değiĢmemiĢ 

olduğu belirlenirken, eleĢtirel düĢünceleri eğitimle olumlu yönde ivme kazanmıĢtır. EleĢtirel 

düĢünme ve duygusal zeka eğitimlerinin lisans seviyesine indirgenmesi bireylerin geliĢiminde 

büyük farklılıklar yaratmasa da duruma iliĢkin farkındalığı arttıracağı için lisans düzeyinde 

eğitim müfredatına eklenmesi önerilebilir. Ayrıca duygusal zekanın geliĢiminde etkin 

değiĢimi sağlamak için öğrencilerin ailesel ve kültürel farklılıklarını belirleyerek, 

farklılıklarını keĢfederek bireysel ve toplu eğitimlerin planlanması da önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Lisans, Yüksek Lisans, HemĢirelik Öğrencileri, EleĢtirel DüĢünme, 

Duygusal Zeka 

 

SUMMARY 

Purpose: This study was conducted to determine the relationship between critical thinking 

and emotional intelligence of senior undergraduate and graduate nursing students. 

Method: This correlated-descriptive study was carried out with 184 students who met the 

sampling criteria among senior undergraduate and graduate students at a university and 

agreed to participate in the study. The data were collected over the internet using the 

Information Form, California Critical Thinking Disposition (CEDE) Scale and Emotional 

Intelligence (DZ) Scale. In the SPSS 25.0 statistical package program, analyzes were 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 62 

performed using descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation, 

minimum and maximum), Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Anova and Spearman 

correlation tests. Necessary permissions were obtained from the non-invasive ethics 

committee for the study, from the scale owners who made Turkish validity for the scales 

used, and from the institution for the application of the study. 

Results: 67.3% of the participants were undergraduate and 32.7% were graduate students. 

84.7% of undergraduate students and 73.3% of graduate students are women. It was 

determined that undergraduate students had a total score of 227.38 ± 22.40 (min: 170-max: 

277) and graduate students 234.86 ± 20.32 (min: 183-max: 292). A statistically significant 

difference was found between the groups (p = 0.03, p <0.05). It was determined that the total 

mean scores obtained by undergraduate students from the DZ scale were 132.73 ± 15.21 

(min: 53-max: 164), while graduate students were 134.06 ± 12.14 (min: 86-max: 159). There 

was no significant difference between groups in DZ levels (p = 0.63, p> 0.05). The 

correlation coefficient was determined to be 501 (p = 0.000, p <0.05) when the relationship 

between the total scores of undergraduate students on the CEDE scale and their total scores 

on the DZ scale was examined. A statistically significant, positive and moderate relationship 

was found between the scales. When the relationship between the two scales in graduate 

students was examined, the correlation coefficient was found to be 415 (p = 0.001, p <0.05). 

A statistically significant, positive and moderate relationship was found. 

Conclusion and Suggestions: While there was a statistically significant difference between 

the CEDE scale total score averages of undergraduate and graduate students, no significant 

difference was found between the total scores they got from the DZ scale. In the comparisons 

of the groups, it was found that there was a significant, positive and moderate relationship. 

Contrary to what is thought, the emotional intelligence scores of the students for this study 

are not as effective and guiding as in other studies. A significant difference was found 

between the groups in critical thinking. Although the students were close to each other in 

terms of emotional intelligence, a significant difference was found between the groups in 

critical thinking. In line with the data of this study, it was determined that the emotional 

intelligence of the students did not change with education, while their critical thoughts 

gained momentum with education. Although the reduction of critical thinking and emotional 

intelligence training to the undergraduate level does not make a big difference in the 

development of individuals, it may be suggested to be added to the undergraduate level 

education curriculum as it will increase awareness of the situation. In addition, it is also 

recommended to plan individual and collective trainings by identifying the family and 
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cultural differences of students and discovering their differences in order to ensure effective 

change in the development of emotional intelligence. 

Keywords: Undergraduate, Graduate, Nursing Students, Critical Thinking, Emotional 

Intelligence 

 

1. GĠRĠġ 

 HemĢirelerin, güvenli ve etkili hasta bakımı sağlayabilmeleri ancak hemĢirelerin etkili bir Ģekilde 

akıl yürütmeleri, eleĢtirel düĢünmeleri (ED) ve karar vermeleri yoluyla mümkün olmaktadır (1,2). 

Çünkü bu becerilerin olumsuz hasta sonuçlarının önlenmesi ile doğrudan iliĢkisi vardır (2,3). Ulusal 

HemĢirelik Birliği Akreditasyon Komisyonu (The National League for Nursing Accrediting 

Commission, NLNAC) 2006 yılında yaptığı çalıĢmalarla eleĢtirel düĢünceyi hemĢireler için temel bir 

beceri olarak kabul etmiĢ ve hemĢirelik eğitim müfredatında yer alması gerektiğini savunmuĢtur (4, 

5). ÇalıĢmalar, sağlık ortamlarındaki hızlı değiĢikliklere yanıt verilebilmesi, hemĢirelerin hastalara 

etkili bakım sağlayabilmesi ve sağlık bakım sistemlerindeki rollerini ve görevlerini kabul edip etkin 

bir Ģekilde sürdürebilmeleri için ED becerilerine sahip olmaları gerektiğini göstermiĢtir.  

Bununla birlikte, çeĢitli çalıĢmalar hemĢirelik öğrencileri arasında düĢük ED becerilerini ortaya 

koymuĢtur (6, 7). HemĢirelik öğrencileri soyut klinik durumlarda hemĢirelik karar verme pratiği 

yapmaya baĢladıkça ve hemĢirelik eğitimi boyunca ED becerileri Ģekillenir.  Ancak, ED‟nin ne 

ölçüde öğretilebileceği veya öğrenilebileceği belirsizdir (8, 9). 

HemĢirelikte ED‟nin en az 2 boyutu vardır ve bunlar duygusal ve biliĢsel olarak yer alır. Faccione'a 

göre eleĢtirel düĢünme duygusal zekanın (DZ) anahtarıdır. DZ hemĢirelikte önemli bir kavramdır ve 

“duyguları algılama, eriĢim yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (7, 10). DZ, klinik karar verme de 

dahil olmak üzere hemĢirelik uygulamasının çeĢitli yönleriyle iliĢkilendirilmiĢtir ve araĢtırmalar 

DZ'nın ED'yi arttırdığını göstermektedir (11).  DZ becerileri hemĢirelik eğitiminde açık olmalıdır, 

çünkü öğrenme kalitesini, etik karar verme, ED ve klinik uygulamayı etkileyebilirler (2, 12). KiĢisel 

duygu eleĢtirel düĢünmede önemli olmakla birlikte, hemĢirelik öğrencileri arasında DZ ve ED eğilimi 

arasındaki iliĢkinin doğasını keĢfetmek genellikle ihmal edilen bir konudur (13). 

Bu ön bulgular, hemĢirelerde ve hemĢirelik öğrencilerinde DZ'yı geliĢtirme ihtiyacını artırmaktadır. 

DZ ve hemĢirelik eğitimindeki önemi hakkında çok az Ģey bilinmektedir. Dahası, ED ve DZ 

kavramları tanımlanmaya çalıĢılsa da, ikisi arasındaki iliĢki hakkında fikir birliği yoktur (2). Ayrıca 

literatür incelemesinde lisansüstü hemĢirelik öğrencilerinde ED ve DZ'yı inceleyen literatür bilgileri 

eksikliği bulunmaktadır (7, 11).  ED ve DZ kavramlarının önemi aynı zamanda bakım üzerindeki 

sağladığı olumlu etkileri göz önünde bulundurularak ve çeliĢkili bulgular dikkate alınarak lisans ve 

yüksek lisans hemĢirelik öğrencilerinde bu iki değiĢkenin etkisini belirlemek önemlidir. Birçok faktör 
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bu kavramlarda değiĢime neden olabilmektedir. Mesleğe atılmak üzere olan son sınıf lisans 

öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin bu kavramları içlerinde özümsemelerinin farklı 

olabileceği düĢüncesi ile böyle bir çalıĢmanın faydalı olacağı görüĢü ortaya çıkmıĢtır.  

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırma lisans düzeyindeki son sınıf ve yüksek lisansın herhangi bir aĢamasındaki hemĢirelik 

öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme ve duygusal zekaları arasındaki iliĢkiyi belirlenmek amacıyla 

yapılmıĢtır.  

AraĢtırma Soruları 

1. HemĢirelik lisans öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme ve duygusal zeka toplam puanları 

arasında iliĢki var mıdır?  

2. HemĢirelik yüksek lisans öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme ve duygusal zeka toplam 

puanları arasında iliĢki var mıdır?  

AraĢtırmanın Sınırlılıkları  

AraĢtırmanın pandemi nedeniyle kısıtlı bir süre içinde yapılmaya çalıĢılması en önemli sınırlılıkken, 

ölçme araçlarının soru sayısının çok,  cevaplama süresinin uzun olması ise diğer sınırlılıklar olarak 

belirlenmiĢtir. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araĢtırma, iliĢkisel-tanımlayıcı araĢtırma tipine uygun olarak planlanmıĢtır.  AraĢtırma internet 

ortamında Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında bir üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi 

hemĢirelik bölümü ve sağlık bilimleri enstitüsünde uygulanmıĢtır. Üniversitenin sağlık bilimleri 

fakültesi hemĢirelik bölümü lisans son sınıf öğrencileri (N=250) ve sağlık bilimleri enstitüsü 

hemĢirelik yüksek lisans (N=62) öğrenci araĢtırmanın evrenini oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın 

gönüllülük esası öngörülerek araĢtırmayı katılmayı kabul eden 124 lisans son sınıf öğrencisi ve 60 

yüksek lisans öğrencisi araĢtırmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya katılmaya gönüllü 

olma, hemĢirelik son sınıf öğrencisi olma, hemĢirelik yüksek lisans öğrencisi olma araĢtırmaya dahil 

olma kriterleri iken araĢtırma verilerini eksik dolduranlar ve yüksek lisansını yeni bitirmiĢ olanlar 

araĢtırmanın dıĢlama kriterleri arasındadır. 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırma verilerini toplamak için literatür doğrultusunda hazırlanan ve çalıĢanların tanıtıcı 

özelliklerini belirleyen, 22 sorudan oluĢan Birey Tanıtım Formu, Schutte ve arkadaĢları tarafından 

geliĢtirilen 33 sorudan oluĢan Duygusal Zeka Ölçeği ve 1990 yılında APA‟nın planladığı Delphi 

projesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, 51 sorudan oluĢan California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi 

(CEDE) Ölçeği kullanılmıĢtır. Veriler öğrencilere internet üzerinden gönderilen anket ve ölçekler 
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aracılığı ile toplanmıĢtır. Öğrencilerin cevaplama süresi ortalama 40 dakika olarak saptanmıĢtır. 

Birey Tanıtım Formu  

AraĢtırmaya dahil olan öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, duygusal zekaya ve eleĢtirel 

düĢünmeye iliĢkin bilgiler edinmek amacıyla literatür doğrultusunda araĢtırmacı tarafından 

düzenlenen form 22 sorudan oluĢmaktadır. 

Duygusal Zeka Ölçeği (DZÖ)  

Schutte ve ark. (1998) tarafından geliĢtirilen Schutte Duygusal Zeka Testi (SDZT-33/Schutte Self-

Report Emotional Intelligence Test) Tatar ve ark. 2017‟de Türkçe geçerlilik güvenirlilik çalıĢmasını 

yapılmıĢlardır. Ölçek 33 maddeden oluĢmaktadır. Ayrıca iç tutarlılık katsayısı 0.86 olarak 

saptanmıĢtır. Test “kesinlikle katılmıyorum=1” ile “kesinlikle katılıyorum=5” arasında beĢli Likert 

tipi yanıtlama seçeneğine sahip bir ölçektir. Ölçüm aracından alınması gereken minimum ve 

maximum puan 33-165 arasındadır. SDZT-33 „de 5, 28 ve 33. madde ters kodlanan maddelerdir. 

Toplam puan tüm maddelerin toplanması ile elde edilmektedir (Tatar ve ark. 2017). Bu örneklem 

grubuna iliĢki DZ ölçeğinin Cronbach Alfa değeri  0,915‟dir. 

California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği (CEDEÖ)  

Semerci tarafında Türkçe geçerlik ve güvenilirliği gerçekleĢtirilen ölçek toplam 5‟li likert tipi olup 

soru sayısı 51‟dir. “Doğruyu arama, Açık fikirlilik, Analitiklik, Sistematiklik, Kendine güven, 

Meraklılık” alt ölçekleri mevcuttur. EleĢtirel düĢünme düzeyini belirlemek amacıyla bu ölçeklerin 

toplamından oluĢan puanlama sistemi kullanılmaktadır. Ölçekte her madde için verilen puan esas 

alınmakta, olumsuz maddeler ters yönde puan almaktadır. Öğrencilerin maddelere katılma 

durumlarına göre her maddeye verdikleri puanlar toplanarak sonuç 306 puan üzerinden 

değerlendirilmektedir. Puanlama sonucunda 240‟ın altında puan alanların düĢük, 240-300 arasında 

puan alanların orta ve 300‟ün üzerinde puan alanların ise yüksek eleĢtirel düĢünme beceri düzeyine 

sahip oldukları kabul edilmektedir.  CEDE ölçeğinin her bir alt boyutunun değerlendirilmesi 

sırasında 40 puandan düĢük olması eleĢtirel düĢünme eğiliminin düĢük, 50 puandan yüksek 

olması eleĢtirel düĢünme eğiliminin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu örneklem grubuna 

iliĢki CEDE ölçeğinin Cronbach Alfa değeri  0,875‟dir. 

Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Bu çalıĢmada verilerin tanımlayıcı istatistikleri (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve 

maksimum) verilmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinin ilk adım olarak normallik varsayımı Shapiro 

Wilk testi ile kontrol edilmiĢtir. Normal dağılıma sahip olmayan ve bağımsız iki grup arası 

ortalamaları farkının incelenmesi için Mann Whitney U testi uygulanmıĢtır. Normal dağılıma sahip 

olan ve bağımsız iki grup arası ortalamaları farkının incelenmesi için Bağımsız Örneklem T testi 

uygulanmıĢtır. Normal dağılıma sahip olmayan ve bağımsız ikiden çok gruba sahip değiĢkenlerin 
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ortalamaları arasındaki farkın incelenmesi için Kruskal Wallis testi yapılmıĢtır. Normal dağılıma 

sahip olan ve bağımsız ikiden çok gruba sahip değiĢkenlerin ortalamaları arasındaki farkın 

incelenmesi için Anova testi yapılmıĢtır. Normal dağılım göstermeyen sürekli veriler arasındaki iliĢki 

Spearman korelasyonu ile test edilmiĢtir. Anketin geçerliliği için geçerlilik güvenilirlik analizleri 

yapılmıĢtır. Analizler IBM SPSS Statistics 25 programında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma Etiği 

Veriler, Ġzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi GiriĢimsel Olmayan 

Klinik AraĢtırmalar Etik Kurulu‟ndan 12.05.2020 tarihli ve 200 sayılı kararı ile yine araĢtırmanın 

yürütüldüğü Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi‟nden ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü‟nden yazılı 

izinler alındıktan sonra, araĢtırmaya katılan bireylerden aydınlatılmıĢ onam alınarak toplanmıĢtır. 

AraĢtırmada kullanılan ölçekler için Türkçe geçerlik güvenirliğini yapan yazarlardan elektronik posta 

yolu ile ölçek kullanım izinleri alınmıĢtır. 

3. BULGULAR  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin akademik durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 

%67,3‟ünün lisans (son sınıf) ve %32,7‟sinin yüksek lisans olduğu tespit edilmiĢtir.  Lisans 

öğrencilerinin %84,7‟si, yüksek lisans öğrencilerinin ise %73,3‟ü kadındır. HemĢerilik 

mesleğini seçme sebeplerine göre dağılımları incelendiğinde lisans öğrencilerinin %37,9‟u 

yüksek lisans öğrencilerinin %45,0‟ının “kendi isteğimle ile severek”, lisans öğrencilerinin 

%24,2‟sinin ve yüksek lisans öğrencilerinin %35,0‟ının “baĢkasının seçimi (ailemin isteği 

ile)” cevabını verdiği tespit edilmiĢtir. Lisans öğrencilerinin %88,7‟si, yüksek lisans 

öğrencilerinin ise %93,3‟ü mesleği sevdiklerini belirtmiĢtir. Lisans öğrencilerinin %53,2‟si, 

yüksek lisans öğrencilerinin ise %53,3‟ü eleĢtirel düĢünme eğitimi aldıklarını; sırasıyla %81,8 

ve  %59,4‟ü lisansta ders olarak aldığını belirtmiĢtir.  Lisans öğrencilerinin %60,5‟i, yüksek 

lisans öğrencilerinin ise %51,7‟si DZ‟ya iliĢkin eğitim almadıklarını belirtmiĢtir. 

Öğrencilerin CEDE ölçeği toplam ve alt boyutlarına iliĢkin puanları incelendiğinde; lisans 

öğrencilerinin CEDE ölçeği toplam ortalaması 227,38±22,40 (min:170-max:277), yüksek 

lisans öğrencilerinin 234,86±20,32 (min:183-max:292) olduğu görülmüĢtür. Lisans ve yüksek 

lisans öğrencilerinin CEDE ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur (p<0,05). (Çizelge 1) Buna göre “yüksek 

lisans”  grubunun toplam puan ortalaması “lisans” grubuna göre yüksektir.  

Çizelge 1. Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerin California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeğine 

ve Alt Boyutlarına Ait Toplam Puan Ortalamaları 
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Ölçekler  n 
 

SS Sıra Ortalaması Test Ġstatistiği p 

CEDEÖ Toplam 

Puan 
Lisans 124 227,3871 22,40053  -2,187 ,030* 

Yüksek Lisans 60 234,8667 20,32321    

Doğruyu Arama Lisans 124 26,6210 4,92974 90,78 3507,00** ,528 

 Yüksek Lisans 60 27,2333 5,06020 96,05   

Açık Fikirlilik Lisans 124 54,7097 8,55758 89,01 3287,50** ,201 

 Yüksek Lisans 60 55,9500 8,31667 99,71   

Analitiklik Lisans 124 48,9355 5,12723 90,81 3510,00** ,534 

 Yüksek Lisans 60 49,2500 4,75724 96,00   

Sistematiklik Lisans 124 25,1290 4,26551 87,65 3119,00** ,075 

Yüksek Lisans 60 26,6167 4,35342 102,52   

Kendine Güven Lisans 124 29,5081 5,75446 86,57 2985,00** ,029* 

 Yüksek Lisans 60 31,3833 3,65036 104,75   

Meraklılık Lisans 124 42,4839 5,48684 85,76 2884,50** ,013* 

 Yüksek Lisans 60 44,4333 4,17972 106,43   

*p<0,05, **Mann Whitney U 

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerin CEDE ölçeği alt boyutlarından Doğruyu Arama düĢük, 

Sistematiklik düĢük, Kendine Güven düĢük, Meraklılık orta, Analitiklik orta, Açık Fikirlilik 

yüksek düzeyde olduğu bulunmuĢtur. Yapılan analiz sonucunda ölçek alt boyutlarından 

Kendine Güven ve Meraklılık alt boyutuna iliĢkin yüksek lisans ve lisans öğrencileri toplam 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0,05). Buna 

göre yüksek lisans grubu toplam puan ortalamasının lisans grubundan yüksek olduğu 

söylenebilir. (Çizelge 1) 

Lisans öğrencilerin DZÖ ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 132,73±15,21 (min:53-

max:164), yüksek lisans öğrencilerinin 134,06±12,14 (min:86-max:159) olduğu saptanmıĢtır. 

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin DZÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (p>0,05). (Çizelge 2) 

Çizelge 2. Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerin Duygusal Zeka Ölçeği Toplam Puan 

Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

Ölçekler  n 
 

SS 
Sıra 

Ortalaması 

Test 

Ġstatistiği 
p 

DZÖ Toplam 

Puan 
Lisans 124 132,7339 15,21291 91,21 3560,00* ,636 

Yüksek Lisans 60 134,0667 12,14721 95,17   

*Mann Whitney U 

AraĢtırmaya katılan lisans öğrencilerinin DZ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile CEDE 

ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasındaki iliĢkiye bakıldığında korelasyon katsayısı ,501 

olarak bulunmuĢtur (p=0,000 ). Ġstatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzey bir 

iliĢki bulunmuĢtur (Çizelge 3). 
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AraĢtırmaya katılan yüksek lisans öğrencilerinin DZ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile 

CEDE ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasındaki iliĢkiye bakıldığında korelasyon 

katsayısı  ,415 olarak bulunmuĢtur (p=0,001).Ġstatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta 

düzey bir iliĢki bulunmuĢtur (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Duygusal Zeka Ölçeği, California EleĢtirel DüĢünme Eğilimi Ölçeği ve Ölçek Alt 

Boyutlarına Arasındaki ĠliĢki 

Lisans 

 
CEDEÖ Toplam 

Puan 
Doğruyu Arama Açık Fikirlilik Analitiklik Sistematiklik 

Kendine 

Güven 
Meraklılık 

 Rho p Rho p Rho P Rho p Rho p Rho p Rho p 

DZÖ Toplam 

Puan 
,501 ,000* ,126 ,164 ,189 ,035* ,487 ,000* ,339 ,000* ,489 ,000* ,414 ,000* 

CEDEÖ 

Toplam Puan 
  ,547 ,000* ,679 ,000* ,666 ,000* ,728 ,000* ,572 ,000* ,703 ,000* 

Doğruyu 
Arama 

    ,506 ,000* ,063 ,484 ,325 ,000* ,031 ,735 ,140 ,121 

Açık Fikirlilik       ,239 ,008* ,394 ,000* -,099 ,917 ,266 ,003* 

Analitiklik         ,459 ,000* ,588 ,000* ,620 ,000* 
Sistematiklik           ,455 ,000* ,413 ,000* 

Kendine Güven             ,633 ,000* 

Yüksek Lisans 

 
CEDEÖ Toplam 

Puan 
Doğruyu Arama Açık Fikirlilik Analitiklik Sistematiklik 

Kendine 

Güven 
Meraklılık 

 Rho p Rho p Rho P Rho p Rho p Rho p Rho p 

DZÖ Toplam 

Puan 

,415 ,001* -,058 ,661 ,233 ,073 ,574 ,000* ,278 ,032* ,554 ,000* ,525 ,000* 

CEDEÖ 

Toplam Puan 

  ,533 ,000* ,726 ,000* ,580 ,000* ,743 ,000* ,673 ,000* ,562 ,000* 

Doğruyu 
Arama 

    ,559 ,000* -,033 ,804 ,311 ,015* ,195 ,136 ,029 ,826 

Açık Fikirlilik       ,222 ,089 ,383 ,003* ,254 ,050* ,167 ,202 

Analitiklik         ,292 ,024* ,506 ,000* ,601 ,000* 
Sistematiklik           ,476 ,000* ,340 ,008* 

Kendine Güven             ,601 ,000* 

*p<0,05 

 

4. TARTIġMA 

CEDEÖ toplam puan ortalaması lisans öğrencilerinin 227,38±22,04 iken yüksek lisans 

öğrencilerinin ise 234,86±20,32‟dir. Ölçüm aracından alınabilecek maksimum puan 306‟dır. 

Puanlama sonucunda, 240 puan altındaki değerler eleĢtirel düĢünme yeteneğinin düĢük 

olduğunu göstermektedir. CEDE ölçeği kullanılarak hemĢirelik öğrencilerinin ED düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapılan birçok çalıĢmada elde edilen puan ortalamaları çok çeĢitlilik 

göstermektedir. ÇalıĢmaların bazılarında istendik Ģekilde 240 puan üzerinde ortalama puanlar 

görülürken (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), bazılarında da 240 puan altında veriler 

elde edilmiĢtir (6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). Farklı yıllarda yapılan (2000-

2020) ve bu çalıĢmaya benzer araĢtırmalarda da dikkat çekici noktanın araĢtırmanın yapıldığı 

bölgelere, kültürel yapıya hatta sebebi bilinmeyen nedenlere bağlı olarak ölçek puanlarında 

farklılıklar görülmesidir. ED etkisinin incelendiği çalıĢmalara bakıldığında eğitim düzeyi 

arttıkça ED becerisi geliĢmektedir. Hatta bu beceri lisans döneminde sınıftan sınıfa da fark 

göstermektedir (25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). Bu durumun göz önünde 
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bulundurulduğunda çalıĢmadaki yüksek lisans öğrencilerinin lisans öğrencilere göre ED puan 

ortalamalarının yüksek olması olağandır (35). Öztürk ve Ulusoy‟un (2008) ED iliĢkin lisans 

ve yüksek lisans öğrencileri ile yaptıkları çalıĢmalarında yüksek lisans öğrencilerinin ED 

becerileri lisans öğrencilerinden daha yüksek çıkmıĢtır (35). AraĢtırma verileri de benzer 

özellikte olup yüksek lisans öğrencilerinin ED becerilerinin lisansa göre daha yüksek olduğu 

yönündedir.(p=0,030, p˂0,05). Bazı çalıĢmalarda göstermektedir ki hemĢirelik öğrencileri 

orta derecede ED becerisine sahiptir (13). Bu bağlamda bu çalıĢmalar neticesinde hemĢirelik 

öğrencilerinin uygulama alanındaki problemleri çözebilmede, akıl yürütebilmede ve nesnel 

kanıtlardan faydalanmada orta düzeyde seçici oldukları görülmektedir. AraĢtırma verilerinden 

elde edilen bu bulgular doğrultusunda lisans öğrencilerinin bu yeteneklerinin geliĢtirilmesi 

için destek verilmesi yönünde giriĢimler yapılmalıdır. HemĢirelikte eleĢtirel düĢünmenin 

önemli olduğu, geliĢtirilebileceği, geliĢtirilebilmesi için lisanstan itibaren bu eğitimlere 

baĢlanılması gerektiği açıkça görülmektedir. Ancak lisans eğitiminde farkındalık yaratılırsa 

mesleki yaĢamda ve yüksek lisans döneminde hemĢirelerin bu özelliklerini yüksek düzeyde 

kullanma becerileri geliĢtirilebilir.  

DZÖ puan ortalaması lisans öğrencilerinin 132,73±15,21 iken yüksek lisans öğrencilerinin ise 

134,06±12,14‟dür. Ölçüm aracından alınması gereken minimum ve maksimum puan 33-165 

arasındadır. Bu araĢtırmada bulduğumuz değerlere dayanarak öğrencilerin DZ‟larının orta 

düzeyde olduğunu söylemek mümkündür (43, 44, 45). Bu araĢtırma bulgularına göre lisans ve 

yüksek lisans öğrencileri arasında duygusal zeka puan ortalamaları açısından fark olmadığı 

belirlenmiĢ, her iki grubunda orta seviyede duygusal zekaya sahip olduğu saptanmıĢtır.  

DZ‟nın ortalama toplam puanı açısından, Namdar ve ark. (2009), Salehi ve ark. (2012) ve 

Hasanpour (2018)  tarafından hemĢirelik öğrencileri üzerinde yapılan çalıĢmaların sonuçları 

da bu çalıĢmaya benzerdir (7, 46, 47).  Benson, Plague ve Brown (2010) hemĢirelik 

öğrencilerinin duygusal zekasını incelemiĢ ve benzer sonuçlar elde etmiĢtir (48). Duygusal 

zeka, kaliteli hemĢirelik bakımının temel bileĢenidir. Duygusal zekası geliĢmiĢ hemĢireler 

kendilerini, hastaları ve bireyleri daha iyi algılayabilir ve hastalarına karĢı duyarlı 

davranabilirler (49). HemĢirelik öğrencilerinin DZ orta düzeyde olması sonucu; 

baĢkalarındaki duyguları anlama, algılama, duyguları uyum içinde düzenleme, yönetme ve 

kullanma yeteneğine sahip olabileceğini göstermektedir; düĢüncelerini ve eylemlerini 

yönlendirmek için bu bilgileri kullanabilirler. Ayrıca, bu sonuç, öğrencilerin DZ düzeyleri, 

etkileĢimli yeterlilik ve iĢbirliğini daha iyi göstermelerine ve ekip içinde daha etkili bir 

Ģekilde çalıĢmalarına yardımcı olabilecek hayati bir hemĢirelik becerisi olarak mevcut 

çalıĢmadaki öğrencilerin olumlu algısını da göstermektedir (13). Literatür incelendiğinde 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 70 

genellikle öğrencilerin DZ skorunda yıldan yıla bir artıĢ gözlenmektedir (49, 50). Bu 

çalıĢmada her ne kadar gruplar arasında anlamlı fark bulunmasa da yüksek lisans 

öğrencilerinin DZ sayısal değeri lisans öğrencilerinden daha yüksek olarak belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde duygusal zeka becerileri ile eleĢtirel 

düĢünme becerileri toplam puanları ve alt boyutların puanları arasında orta düzeyde iliĢki 

olduğu; duygusal zeka becerilerinin eleĢtirel düĢünmeyi olumlu yönde etkilediği saptanmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan lisans öğrencilerinin DZ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile CEDE 

ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasındaki iliĢkiye bakıldığında korelasyon katsayısı ,501 

olarak bulunmuĢtur (p=0,000 ). Ġstatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzey bir 

iliĢki bulunmuĢtur (Çizelge 3). 

AraĢtırmaya katılan yüksek lisans öğrencilerinin DZ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile 

CEDE ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasındaki iliĢkiye bakıldığında korelasyon 

katsayısı  ,415 olarak bulunmuĢtur (p=0,001).Ġstatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta 

düzey bir iliĢki bulunmuĢtur (Çizelge3). 

Kaya ve ark (2017) (2018) nın yaptığı çalıĢmalarda hemĢirelik öğrencilerinde sınıflar 

arasındaki eleĢtirel düĢünme ve duygusal zeka puan ortalamalarındaki pozitif yönlü artıĢ bu 

çalıĢma verileri ile benzer özelliktedir (36, 49). Agarwal ve Chaudhary (2013), DZ'nın doğru 

eylemin ne olduğunu anlamak için bireyin kiĢiliğini ve mantığını geliĢtirdiğini belirtmiĢtir 

(51). DZ kiĢiliğin olgunlaĢmasına yardımcı olur, dolayısıyla kiĢiyi eleĢtirel düĢünmeye, kanıta 

dayalı kararlar almaya ve profesyonelce hareket etmeye yönlendirir. Benzer Ģekilde Kang 

(2015) duygusal zeka ve eleĢtirel düĢünme eğiliminin pozitif korelasyonlu olduğunu 

bulmuĢtur (13, 22). Stedman ve Andenoro (2007) lisans öğrencilerinde duygusal zeka ve 

eleĢtirel düĢünme eğilimi arasında pozitif bir iliĢkinin varlığını vurgulamıĢlardır (52).   Benzer 

Ģekilde Ebrahimi ve Moafian (2012) , Afshar ve Rahimi (2014) ve Certel ve ark., (2011), bu 

değiĢkenler arasında anlamlı bir pozitif iliĢki ortaya koymuĢlardır (13, 53, 54, 55). AraĢtırma 

verileri de göstermektedir ki eleĢtirel düĢünme ve duygusal zeka arasında gösterilen olumlu 

yöndeki bu iliĢkiyi destekleyen değiĢkenler bulunmaktadır. Bu değiĢkenlerin tüm 

çalıĢmalarda farklılık gösterdiği açıkça görülmektedir. ÇalıĢma verilerinin de bu açıdan 

değerlendirilerek değiĢimlerin belirlenmesi uygun olacaktır (7, 13, 36, 49, 52). 

CEDE ölçeğinin her bir alt boyutunun değerlendirilmesi sırasında 40 puandan düĢük olması 

eleĢtirel düĢünme eğiliminin düĢük, 50 puandan yüksek olması eleĢtirel düĢünme eğiliminin 

yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda da araĢtırma verileri değerlendirildiğinde 

CEDE ölçeği alt boyutlarından Doğruyu Arama düĢük, Sistematiklik düĢük, Kendine Güven 

düĢük, Meraklılık orta, Analitiklik orta, Açık Fikirlilik yüksek düzeyde olduğu bulunmuĢtur.   



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 71 

Duygusal zeka ve eleĢtirel düĢünmedeki yıllarla ilgili puan artıĢı eleĢtirel düĢünmenin alt 

boyutlarıyla da benzer Ģekilde artıĢ göstermektedir. EleĢtirel düĢünce alt boyutları ile ilgili 

karĢılaĢtırmada yukarıda da görüldüğü gibi Analitiklik ve Meraklılık alt boyutları orta 

düzeyde bulunmuĢtur. Lisans ve yüksek öğrencilerinde bu boyutlarda istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamasına rağmen yüksek lisans öğrencilerinin sayısal puanları diğerlerine 

göre daha yüksek olarak bulunmuĢtur. Yüksek lisans öğrencileri analitik düĢünmede ve 

meraklılık konusunda lisans öğrencilerine göre daha iyidir.  Lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerinin açık fikirliliğe iliĢkin puan ortalamaları yüksek bulunmuĢtur. Görüldüğü üzere 

eğitim düzeylerinin artmıĢ olması bu alt boyutta da etkilidir.  Açık fikirlilik farklı fikirlere, 

inanıĢlara ve yeni bakıĢ açılarına karĢı hoĢgörü, kiĢinin kendi hatalarına duyarlı olması ve 

yalnızca kendi fikirlerini değil, baĢkalarının karar vermede bakıĢ açılarını ve fikirlerini de 

dikkate almak anlamına gelir (15, 49). Açık fikirliliğin akademik düzeye göre artmıĢ olması 

demek bireylerin mesleklerini dikkate aldıklarını özellikle hemĢirelerin bütüncül bakımı 

benimsedikleri, bakımda ailenin ve hasta yakınlarının fikirlerine değer verdiklerini aynı 

zamanda da meslektaĢlarının fikirlerine kulak verdiklerini, dikkate aldıklarını, çok fikirlilikte 

çıkarım sağladıklarını gösteren en önemli dayanaklardan biridir. Yüksek lisans öğrencilerinin 

açık fikirlilikteki puan ortalamalarını yüksek olması bu yargıyı desteklemektedir. Böylece 

çalıĢma verilerindeki en iyi elde edilen sonuçların arasında açık fikirlilik yer almıĢtır (19). 

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Kendine Güven ve Meraklılık alt boyutu toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p<0,05). Buna göre 

“yüksek lisans” grubunun toplam puan ortalamasının “lisans” grubu toplam puan 

ortalamasından fazla olduğu saptanmıĢtır. Meslekteki öğrenme merakı öğrencilerin bilgi 

edinme ve yeni Ģeyler öğrenme isteğini arttırmaktadır. Bilgiyi ulaĢmayı öğrendikçe bilgi 

edinme isteği de buna paralel olarak artmaktadır. Nitekim yüksek lisans öğrencilerinin bilgiye 

yönelik meraklılığı ED ölçeği alt boyutunda anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur. Eğitimle 

birlikte meslekteki güven düzeyi de geliĢmektedir. Yeterli bilgiye sahip olan bireyler 

yaptıkları uygulamalarda güven duyarak iĢlemleri gerçekleĢtirirler. Doğru bilgi güveni arttırır. 

Bu bağlamda lisans öğrencisine göre yüksek lisans öğrencilerinin ED alt boyutundan güven 

duygusu yüksek bulunmuĢtur. 

Sonuçlar  

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinde eleĢtirel düĢünme ve duygusal zeka arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek amacıyla iliĢkisel-tanımlayıcı tipte yapılan araĢtırmadan elde edilen sonuçlar 
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incelendiğinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin CEDE ölçeği toplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur (p<0,05). Her ikisinin de düĢük 

düzey bulunmasına rağmen yüksek lisans öğrencilerinin daha yüksek olarak tespit edilmiĢtir. 

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Doğruyu Arama, Açık Fikirlilik, Analitiklik ve 

Sistematiklik alt boyutu toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Kendine Güven ve Meraklılık 

alt boyutu toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur 

(p<0,05). Buna göre “yüksek lisans” grubunun toplam puan sıra ortalamasının “lisans” grubu 

toplam puan ortalamasından fazla olduğu saptanmıĢtır.  Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin 

DZÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Her iki 

grubunda DZ ortalama puanları birbirine yakın olup orta düzeydedir. AraĢtırmaya katılan 

lisans öğrencilerinin DZ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile CEDE ölçeğinden aldıkları 

toplam puanlar arasındaki iliĢkiye bakıldığında korelasyon katsayısı  ,501 olarak pozitif yönlü 

ve orta düzey bir iliĢki bulunmuĢtur (p= 0,000). AraĢtırmaya katılan yüksek lisans 

öğrencilerinin DZ ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile CEDE ölçeğinden aldıkları toplam 

puanlar arasındaki iliĢkiye bakıldığında korelasyon katsayısı  ,415 olarak  pozitif yönlü ve 

orta düzey bir iliĢki bulunmuĢtur (p= 0,001). AraĢtırma sonuçlarının çalıĢmanın planlanması 

sırasında oluĢturulan “araĢtırma sorularına” ıĢık tutacak nitelikte olduğu belirlenmiĢtir.   

Öneriler 

EleĢtirel düĢünme ve duygusal zeka eğitimlerinin lisans seviyesine indirgenmesi bu 

çalıĢmanın sonuçlarına göre bireylerin geliĢiminde büyük farklılıklar yaratmasa da duruma 

iliĢkin farkındalığı arttıracağı için lisans düzeyinde eğitim müfredatına eklenmesi, 

EleĢtirel düĢünme ve duygusal zekaya iliĢkin yurt içi ve yurt dıĢı çalıĢmalarda görülmüĢtür ki 

veriler çok çeĢitlilik göstermektedir. Literatür bilgisi göz önüne alınarak bu kavramlara iliĢkin 

eğitimlerin yapılabilmesi için bir çok değiĢkenin eğitimin verileceği topluluğa iliĢkin olarak 

belirlenmesi (kültür, sosyolojik özellikler, ailesel yapı yada çalıĢma ortamı kültürü gibi) 

sağlanmalı, eğitimlere toplu yada bireysel olarak karar verilmesi ve programların verilen 

kararlar doğrultusunda oluĢturulması,      

EleĢtirel düĢünmeye ya da duygusal zeka becerilerini geliĢtirmeye yönelik eğitim programları 

içerisinde beyin fırtınası, kavram haritalama, zihin haritası gibi yeni öğrenci merkezli 

yöntemlerin aktif olarak kullanılması,  
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Öğrencilerin konu ile ilgili seminer, konferans, workshop, panel gibi faaliyetlere katılımının 

ve sürekliliğinin sağlanması, 

Lisans ya da yüksek lisans seviyesinde öğrencilerin kendi içinde ya da birbirleri ile etkileĢim 

sağlayacak Ģekilde ortamlarda bir araya getirilmesi, eleĢtirel düĢünme ve duygusal zeka 

kavramları hakkında tartıĢma platformlarının oluĢturulması, 

Meslek adaylarının alanda çalıĢabilmeleri için eleĢtirel düĢünmeye ve duygusal zeka 

becerilerine yönelik yeterliliklerinin belirlenmesi, bu belirleme sırasında bilimsel değeri 

yüksek, kolay ve geçerli ölçme araçlarının kullanılarak sonuçlarının iĢe alım kriteri olarak 

uygulanması önerilir. 
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SUMMARY 

Purpose: This study was conducted to determine the relationship between critical thinking 

and emotional intelligence of senior undergraduate and graduate nursing students. 

Method: This correlated-descriptive study was carried out with 184 students who met the 

sampling criteria among senior undergraduate and graduate students at a university and 

agreed to participate in the study. The data were collected over the internet using the 

Information Form, California Critical Thinking Disposition (CEDE) Scale and Emotional 

Intelligence (DZ) Scale. In the SPSS 25.0 statistical package program, analyzes were 

performed using descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation, 

minimum and maximum), Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Anova and Spearman 

correlation tests. Necessary permissions were obtained from the non-invasive ethics 

committee for the study, from the scale owners who made Turkish validity for the scales used, 

and from the institution for the application of the study. 

Results: 67.3% of the participants were undergraduate and 32.7% were graduate students. 

84.7% of undergraduate students and 73.3% of graduate students are women. It was 

determined that undergraduate students had a total score of 227.38 ± 22.40 (min: 170-max: 

277) and graduate students 234.86 ± 20.32 (min: 183-max: 292). A statistically significant 

difference was found between the groups (p = 0.03, p <0.05). It was determined that the total 

mean scores obtained by undergraduate students from the DZ scale were 132.73 ± 15.21 (min: 

53-max: 164), while graduate students were 134.06 ± 12.14 (min: 86-max: 159). There was 

no significant difference between groups in DZ levels (p = 0.63, p> 0.05). The correlation 

coefficient was determined to be 501 (p = 0.000, p <0.05) when the relationship between the 

total scores of undergraduate students on the CEDE scale and their total scores on the DZ 

scale was examined. A statistically significant, positive and moderate relationship was found 
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between the scales. When the relationship between the two scales in graduate students was 

examined, the correlation coefficient was found to be 415 (p = 0.001, p <0.05). A statistically 

significant, positive and moderate relationship was found. 

Conclusion and Suggestions: While there was a statistically significant difference between 

the CEDE scale total score averages of undergraduate and graduate students, no significant 

difference was found between the total scores they got from the DZ scale. In the comparisons 

of the groups, it was found that there was a significant, positive and moderate relationship. 

Contrary to what is thought, the emotional intelligence scores of the students for this study are 

not as effective and guiding as in other studies. A significant difference was found between 

the groups in critical thinking. Although the students were close to each other in terms of 

emotional intelligence, a significant difference was found between the groups in critical 

thinking. In line with the data of this study, it was determined that the emotional intelligence 

of the students did not change with education, while their critical thoughts gained momentum 

with education. Although the reduction of critical thinking and emotional intelligence training 

to the undergraduate level does not make a big difference in the development of individuals, it 

may be suggested to be added to the undergraduate level education curriculum as it will 

increase awareness of the situation. In addition, it is also recommended to plan individual and 

collective trainings by identifying the family and cultural differences of students and 

discovering their differences in order to ensure effective change in the development of 

emotional intelligence. 

Keywords: Undergraduate, Graduate, Nursing Students, Critical Thinking, Emotional 

Intelligence 

 

INTRODUCTION  

Nurses can only provide safe and effective patient care through effective reasoning, critical 

thinking (CT) and decision-making (1,2). Because these skills are directly related to the 

prevention of negative patient outcomes (2,3). The National League for Nursing Accrediting 

Commission (NLNAC) accepted critical thinking as a basic skill for nurses in its studies in 

2006 and advocated that it should be included in the nursing education curriculum (4, 5). 

Studies have shown that in order to be able to respond to rapid changes in healthcare 

environments, nurses to provide effective care to patients, and to accept and effectively 

maintain their roles and duties in health care systems, they must have CT skills. 

However, various studies have revealed low CT skills among nursing students (6, 7). CT 

skills take shape as nursing students begin to practice nursing decision-making in abstract 
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clinical situations and throughout nursing education. However, it is unclear to what extent CT 

can be taught or learned (8, 9). 

There are at least 2 dimensions of CT in nursing and they are involved emotionally and 

cognitively. Critical thinking is the key to emotional intelligence (EI), according to Faccione.  

EI is an important concept in nursing and is defined as "the ability to perceive and access 

emotions" (7, 10). EI has been associated with various aspects of nursing practice, including 

clinical decision making, and research shows that EI increases CT (11). EI skills should be 

open in nursing education because they can affect the quality of learning, ethical decision 

making, CT, and clinical practice (2, 12). Although personal emotion is important in critical 

thinking, exploring the nature of the relationship between EI and CT tendency among nursing 

students is an issue that is often neglected (13). 

Little is known about EI and its importance in nursing education. Moreover, although the 

concepts of CT and EI are tried to be defined, there is no consensus about the relationship 

between the two (2). In addition, in the literature review, there is a lack of literature 

information examining CT and EI in graduate nursing students (7, 11).  It is important to 

determine the effects of these two variables on undergraduate and graduate nursing students, 

considering the importance of the concepts of CT and EI, as well as their positive effects on 

care, and considering conflicting findings. Many factors can cause changes in these concepts. 

Considering that it may be different for senior undergraduate students and graduate students 

who are about to enter the profession, it is believed that such a study would be beneficial. 

Purpose 

This study was conducted to determine the relationship between critical thinking and 

emotional intelligence of senior undergraduate and graduate nursing students. 

 

Research Questions 

1. Is there a relationship between critical thinking and emotional intelligence total scores of 

nursing undergraduate students? 

2. Is there a relationship between critical thinking and emotional intelligence total scores of 

nursing graduate students? 

Limitations of the Study 

The most important limitation was the fact that the study was tried to be conducted in a 

limited time due to the pandemic, the other limitations were the large number of questions and 

the long response time of the measurement tools. 

2. MATERIAL AND METHOD 
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This research has been planned in accordance with the relational-descriptive research type. 

The research was applied on the internet between May and June 2020 in a university's faculty 

of health sciences, nursing department and health sciences institute. University's faculty of 

health sciences nursing department senior undergraduate students (N = 250) and graduate 

students of health sciences institute nursing (N = 62) constituted the universe of the study. 

The sample of the study consisted of 124 senior undergraduate students and 60 graduate 

students who agreed to participate in the study on the voluntary basis of the study. While 

volunteering to participate in the study, being a senior nursing student, being a nursing 

graduate student are the criteria for inclusion in the study, those who fill in the research data 

incompletely and those who have just completed their master's degree are among the 

exclusion criteria of the study. 

Data Collection Tools 

The Personal Description Form consisting of 22 questions, which was prepared through the 

literature to collect research data and determines the introductory characteristics of the 

employees, the Emotional Intelligence Scale consisting of 33 questions developed by Schutte 

et al. And California Critical Thinking Disposition (CEDE) Scale consisting of 51 questions 

was used data were collected through questionnaires and scales sent to students online. The 

average response time of the students was determined as 40 minutes. 

Individual Information Form 

The form, prepared by the researcher through the literature, consists of 22 questions in order 

to obtain information about the sociodemographic characteristics, emotional intelligence and 

critical thinking of the students included in the study. 

Emotional Intelligence Scale (EIS) 

Schutte et al. (1998), Schutte Emotional Intelligence Test (SEIT-33 / Schutte Self-Report 

Emotional Intelligence Test) Tatar et al. Turkish validity and reliability study was conducted 

in 2017. The scale consists of 33 items. In addition, the internal consistency coefficient was 

determined as 0.86. The test is a scale with a five-point Likert type response option between 

"strongly disagree = 1" and "strongly agree = 5". The minimum and maximum score to be 

taken from the measurement tool is between 33-165. In SEIT-33, items 5, 28 and 33 are 

reverse coded items. The total score is obtained by adding all items (Tatar et al.2017). The 

Cronbach Alpha value of the EI scale for this sample group is 0.915. 

California Critical Thinking Disposition Scale (CCTD) 

The scale, whose validity and reliability in Turkish was carried out by Semerci, is a 5-Likert 

type and the number of questions is 51. There are subscales of "Truth Seeking, Open-
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Mindedness, Analytical, Systematic, Trust yourself, Curiosity". A scoring system consisting 

of the sum of these scales is used to determine the level of critical thinking. The score given 

for each item in the scale is based on, and negative items are scored in the opposite direction. 

The result is evaluated over 306 points by adding the scores given by the students to each 

item according to their participation in the items. As a result of scoring, it is accepted that 

those who score below 240 have low, those who score between 240-300 have medium and 

those who score above 300 have high critical thinking skills. During the evaluation of each 

sub-dimension of the CCTD scale, a score of less than 40 points indicates that critical 

thinking disposition is low, and a score higher than 50 points indicates that critical thinking 

disposition is high. The Cronbach Alpha value of the CCTD scale for this sample group is 

0.875. 

Data Evaluation and Analysis 

In this study, descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation, minimum 

and maximum) of the data are given. As the first step in analyzing the data, the normality 

assumption was checked with the Shapiro Wilk test. The Mann Whitney U test was used to 

examine the difference in mean between two independent and non-normally distributed 

groups. Independent Sample T test was used to examine the difference in mean between two 

groups, which have normal distribution and are independent. The Kruskal Wallis test was 

used to examine the difference between the averages of variables that do not have a normal 

distribution and have more than two independent groups. Anova test was conducted to 

examine the difference between the means of variables that have normal distribution and have 

more than two independent groups. The relationship between non-normally distributed 

continuous data was tested with Spearman correlation. Validity and reliability analyzes were 

performed for the validity of the questionnaire. Analyzes were carried out in IBM SPSS 

Statistics 25 program. 

Research Ethics 

The data were obtained from Izmir Katip Celebi University Atatürk Training and Research 

Hospital Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee with the decision dated 

12.05.2020 and numbered 200 and written permission was obtained from the Faculty of 

Health Sciences and the Institute of Health Sciences of the University where the study was 

conducted. It was collected with informed consent. For the scales used in the study, 

permission to use the scale was obtained via e-mail from the authors who made the Turkish 

validity and reliability. 

 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 83 

3. FINDINGS 

Examining the distribution of the students participating in the study according to their 

academic status, it was found that 67.3% were undergraduate (senior year) and 32.7% were 

graduate. 84.7% of undergraduate students and 73.3% of graduate students are women. When 

the distribution according to the reasons for choosing the nursing profession is examined, 

37.9% of undergraduate students are “willingly fond” of 45.0% of graduate students, 24.2% 

of undergraduate students and 35.0% of graduate students it was determined that someone 

else's choice (with the request of my family) ”. 88.7% of undergraduate students and 93.3% of 

graduate students stated that they like the profession. 53.2% of undergraduate students and 

53.3% of graduate students received training in critical thinking; 81.8% and 59.4%, 

respectively, stated that they took the undergraduate course. 60.5% of undergraduate students 

and 51.7% of graduate students stated that they did not receive training on EI. 

When the scores of the students regarding the CCTD scale total and sub-dimensions are 

examined; CCTD scale total mean of undergraduate students was 227.38 ± 22.40 (min: 170-

max: 277), graduate students were found to be 234.86 ± 20.32 (min: 183-max: 292). A 

statistically significant difference was found between the total scores of undergraduate and 

graduate students on the CCTD scale (p <0.05). (Chart 1) Accordingly, the total score average 

of the "graduate" group is higher than the "undergraduate" group. 

Chart 1. Total Scores of Undergraduate and Graduate Students Regarding California 

Critical Thinking Disposition Scale and Its Sub-Dimensions 

Scales  n 
 

SS 
Average 

Rank 

Test 

Statistics 
p 

CCTDS Total 

Score 

License 124 227,3871 22,40053  -2,187 ,030* 

Post Graduate 60 234,8667 20,32321    

Searching the 

Truth 

License 
124 26,6210 4,92974 90,78 3507,00** ,528 

 Post Graduate 60 27,2333 5,06020 96,05   

Open-

Mindedness 

License 
124 54,7097 8,55758 89,01 3287,50** ,201 

 Post Graduate 60 55,9500 8,31667 99,71   

Analytics License 124 48,9355 5,12723 90,81 3510,00** ,534 

 Post Graduate 60 49,2500 4,75724 96,00   

Systematicity License 124 25,1290 4,26551 87,65 3119,00** ,075 

Post Graduate 60 26,6167 4,35342 102,52   

Trust yourself License 124 29,5081 5,75446 86,57 2985,00** ,029* 

 Post Graduate 60 31,3833 3,65036 104,75   
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Curiosity License 124 42,4839 5,48684 85,76 2884,50** ,013* 

 Post Graduate 60 44,4333 4,17972 106,43   

*p<0,05, **Mann Whitney U 

The CCTD scale sub-dimensions of undergraduate and graduate students were found to be at 

a low level of Truth Search, low Systematicity, Low Trust yourself, Medium Curiosity, 

Medium Analytical, and High Open-Mindedness. As a result of the analysis, a statistically 

significant difference was found between the total score averages of graduate and 

undergraduate students for the sub-dimension of Trust yourself and Curiosity (p <0.05). 

Accordingly, it can be said that the total score average of the graduate group is higher than the 

undergraduate group. (Chart 1) 

It was determined that undergraduate students had a total score of 132.73 ± 15.21 (min: 53-

max: 164) on the EI scale, and 134.06 ± 12.14 (min: 86-max: 159) for graduate students. No 

statistically significant difference was found between the total EIS mean scores of 

undergraduate and graduate students (p> 0.05). (Chart 2) 

 

Chart 2. Comparison of Emotional Intelligence Scale Total Score Average of 

Undergraduate and Graduate Students 

Scales  n 
 

SS 
Average 

Rank 

Test 

Statistics 
p 

EI Total Score License 124 132,7339 15,21291 91,21 3560,00* ,636 

Post Graduate 60 134,0667 12,14721 95,17   

*Mann Whitney U 

Considering the relationship between the total scores of the undergraduate students who 

participated in the study from the EI scale and the total scores from the CCTD scale, the 

correlation coefficient was found to be ,501 (p = 0,000). A statistically significant, positive 

and moderate relationship was found (Chart 3). 

The correlation coefficient was found to be ,415 (p = 0.001) when looking at the relationship 

between the total scores obtained from the EI scale and the total scores obtained from the 

CCTD scale by the graduate students participating in the study. A statistically significant, 

positive and moderate relationship was found (Chart 3). 
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Chart 3.Relationship Between Emotional Intelligence Scale, California Critical Thinking Disposition Scale 

and Scale Sub-Dimensions 

License 

 CCTD Total 

Score 

Searching the 

Truth 

Open-

Mindedness 
Analytics Systematicity 

Trust 

yourself 
Curiosity 

 
Rho p Rho p Rho p Rho p Rho P Rho p Rho p 

EI Total Score ,501 ,000* ,126 ,164 ,189 ,035* ,487 ,000* ,339 ,000* ,489 ,000* ,414 ,000* 

CCTD Total Score   ,547 ,000* ,679 ,000* ,666 ,000* ,728 ,000* ,572 ,000* ,703 ,000* 

Searching the Truth     ,506 ,000* ,063 ,484 ,325 ,000* ,031 ,735 ,140 ,121 

Open-Mindedness       ,239 ,008* ,394 ,000* -,099 ,917 ,266 ,003* 

Analytics         ,459 ,000* ,588 ,000* ,620 ,000* 

Systematicity           ,455 ,000* ,413 ,000* 

Trust yourself             ,633 ,000* 

Yüksek Lisans 

 
CCTD Total 

Score 

Searching the 

Truth 

Open-

Mindedness 
Analytics Systematicity Trust yourself Curiosity 

 Rho p Rho p Rho p 
Rho p Rho P Rho p Rho p 

EI Total Score ,415 ,001* -,058 ,661 ,233 ,073 ,574 ,000* ,278 ,032* ,554 ,000* ,525 ,000* 

CCTD Total Score   ,533 ,000* ,726 ,000* ,580 ,000* ,743 ,000* ,673 ,000* ,562 ,000* 

Searching the Truth     ,559 ,000* -,033 ,804 ,311 ,015* ,195 ,136 ,029 ,826 

Open-Mindedness       ,222 ,089 ,383 ,003* ,254 ,050* ,167 ,202 

Analytics         ,292 ,024* ,506 ,000* ,601 ,000* 

Systematicity           ,476 ,000* ,340 ,008* 

Trust yourself             ,601 ,000* 

*p<0,05 

4. DISCUSSION 

While CCTDS total score average is 227.38 ± 22.04 for undergraduate students, it is 234.86 ± 

20.32 for graduate students. The maximum score that can be obtained from the measurement 

tool is 306. As a result of scoring, values below 240 points show that critical thinking ability 

is low. The mean scores obtained in many studies conducted to determine the CT levels of 

nursing students using the CCTD scale vary widely. While some of the studies had average 

scores above 240 points as desired (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), data were 

obtained below 240 points (6, 24, 25, 26). , 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). The remarkable 

point in studies conducted in different years (2000-2020) and similar to this study is that there 

are differences in scale scores depending on the regions where the research was conducted, 

cultural structure, and even for unknown reasons. Considering the studies examining the 

effect of CT, CT skill develops as the education level increases. In fact, this skill differs from 

class to class in undergraduate period (25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42). Considering this 

situation, it is usual for the graduate students in the study to have higher CT scores compared 

to undergraduate students (35). In Oztürk and Ulusoy's (2008) studies on CT with 

undergraduate and graduate students, CT skills of graduate students were higher than 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 86 

undergraduate students (35). Research data are also similar and show that CT skills of 

graduate students are higher than undergraduate students (p = 0.030, p˂0.05). Some studies 

show that nursing students have moderate CT skills (13). In this context, as a result of these 

studies, it is seen that nursing students are moderately selective in solving problems in the 

field of practice, reasoning and benefiting from objective evidence. In line with these findings 

obtained from research data, initiatives should be taken to support undergraduate students to 

improve their abilities. It is clearly seen that critical thinking in nursing is important, that it 

can be developed and that these trainings should be started from the undergraduate program. 

However, if awareness is created in undergraduate education, the skills of nurses to use these 

features at a high level can be developed in professional life and in graduate education. 

While the mean score of EIS is 132.73 ± 15.21 for undergraduate students, it is 134.06 ± 

12.14 for graduate students. The minimum and maximum score to be taken from the 

measurement tool is between 33-165. Based on the values we found in this study, it is 

possible to say that the TF scores of the students are at a medium level (43, 44, 45). 

According to the findings of this research, it was determined that there was no difference 

between undergraduate and graduate students in terms of emotional intelligence score 

averages, and both groups were found to have moderate emotional intelligence. In terms of 

the mean total score of EI, Namdar et al. (2009), Salehi et al. The results of the studies 

conducted by Hasanpour (2012) on nursing students are also similar to this study (7, 46, 47). 

Benson, Plague, and Brown (2010) examined the emotional intelligence of nursing students 

and obtained similar results (48). Emotional intelligence is an essential component of quality 

nursing care. Nurses with improved emotional intelligence can perceive themselves, patients 

and individuals better and behave sensitive to their patients (49). As a result of the mid-level 

EI of nursing students; shows that he / she may have the ability to understand and perceive 

emotions in others, to regulate, manage and use emotions in harmony; They can use this 

information to guide their thoughts and actions. In addition, this result also shows the positive 

perception of students in the current study as a vital nursing skill that can help students better 

demonstrate their EI levels, interactive competence, and collaboration, and work more 

effectively within the team (13). When the literature is examined, it is generally observed that 

students' EI score increases from year to year (49, 50). Although there was no significant 

difference between the groups in this study, the EI numerical value of graduate students was 

determined to be higher than undergraduate students. When the findings of the study are 

evaluated in general, there is a moderate relationship between emotional intelligence skills 
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and critical thinking skills total scores and scores of sub-dimensions; It has been determined 

that emotional intelligence skills affect critical thinking positively. 

Considering the relationship between the total scores of the undergraduate students who 

participated in the study from the EI scale and the total scores from the CCTD scale, the 

correlation coefficient was found to be 501 (p = 0,000). A statistically significant, positive 

and moderate relationship was found (Chart 3). 

The correlation coefficient was found to be 415 (p = 0.001) when looking at the relationship 

between the total scores obtained from the EI scale and the total scores obtained from the 

CCTD scale by the graduate students participating in the study. A statistically significant, 

positive and moderate relationship was found (Chart 3). 

In the studies conducted by Kaya et al. (2017) (2018), the positive increase in the critical 

thinking and emotional intelligence scores of nursing students among classes is similar to the 

data of this study (36, 49). Agarwal and Chaudhary (2013) stated that EI improves the 

personality and logic of the individual in order to understand what the right action is (51). EI 

helps the personality to mature, thus guiding the person to think critically, make evidence-

based decisions, and act professionally. Similarly, Kang (2015) found that emotional 

intelligence and critical thinking disposition are positively correlated (13, 22). Stedman and 

Andenoro (2007) emphasized the existence of a positive relationship between emotional 

intelligence and critical thinking disposition in undergraduate students (52). Similarly, 

Ebrahimi and Moafian (2012), Afshar and Rahimi (2014) and Certel et al. (2011) revealed a 

significant positive relationship between these variables (13, 53, 54, 55). Research data also 

show that there are variables that support this positive relationship between critical thinking 

and emotional intelligence. It is clear that these variables differ in all studies. It would be 

appropriate to determine the changes by evaluating the study data from this point of view (7, 

13, 36, 49, 52). 

During the evaluation of each sub-dimension of the CCTD scale, a score of less than 40 

points indicates that critical thinking disposition is low, and a score higher than 50 points 

indicates that critical thinking disposition is high. In this context, when the research data were 

evaluated, it was found that the sub-dimensions of the CCTD scale, Searching the Truth was 

low, Systematicity was low, Trust yourself was low, Curiosity was medium, Analytical was 

medium, and Open-Mindedness was high. The score increase for years in emotional 

intelligence and critical thinking increases similarly to the sub-dimensions of critical thinking. 

In the comparison of critical thinking sub-dimensions, as can be seen above, the Analytical 

and Curiosity sub-dimensions were found at medium level. Although there was no 
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statistically significant difference in these dimensions between undergraduate and graduate 

students, the numerical scores of graduate students were found to be higher than the others. 

Graduate students are better at analytical thinking and curiosity than undergraduate students. 

The mean scores of undergraduate and graduate students regarding open-mindedness were 

found to be high. As can be seen, the increase in education levels is also effective in this sub-

dimension. Open-mindedness means tolerance of different ideas, beliefs and new 

perspectives, being sensitive to one's own mistakes, and taking into account not only one's 

own opinions but also the perspectives and opinions of others in decision-making (15, 49). 

The fact that open-mindedness has increased according to the academic level is one of the 

most important bases showing that individuals take care of their professions, especially nurses 

adopt holistic care, value the opinions of the family and patients' relatives in care, and listen to 

the opinions of their colleagues, consider them, and make multi-minded inferences. The high 

average score of graduate students in open-mindedness supports this judgment. Thus, open-

mindedness was among the best results obtained in the study data (19). 

A statistically significant difference was found between the total score averages of the 

undergraduate and graduate students' Trust yourself and Curiosity sub-dimension (p <0.05). 

Accordingly, it was determined that the total score average of the "graduate" group was 

higher than the total score average of the "undergraduate" group. Learning curiosity in the 

profession increases students' desire to acquire information and learn new things. As he learns 

to access information, the desire to obtain information increases in parallel. As a matter of 

fact, the curiosity towards information of graduate students was found to be significantly 

higher in the CT scale sub-dimension. With education, the level of trust in the profession also 

improves. Individuals who have sufficient knowledge carry out transactions with confidence 

in their applications. Correct information increases trust. In this context, the sense of trust of 

graduate students in the CT sub-dimension was higher than undergraduate students. 

Results 

When the results obtained from the relational-descriptive study to determine the relationship 

between critical thinking and emotional intelligence in undergraduate and graduate students 

were examined, a statistically significant difference was found between the CCTD scale total 

score averages of undergraduate and graduate students (p <0.05). Although both were found 

to have a low level, graduate students were found to be higher. No statistically significant 

difference was found between the total scores of the undergraduate and graduate students in 

Searching the Truth, Open-Mindedness, Analytics and Systematicity sub-dimension. A 

statistically significant difference was found between the total score averages of the 
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undergraduate and graduate students' Trust yourself and Curiosity sub-dimension (p <0.05). 

Accordingly, it was determined that the total score average of the "graduate" group was 

higher than the total score average of the "undergraduate" group. There is no statistically 

significant difference between undergraduate and graduate students' total EIS score averages. 

EI average scores in both groups are close to each other and are at medium level. Considering 

the relationship between the total scores of the undergraduate students who participated in the 

study from the EI scale and the total scores from the CCTD scale, the correlation coefficient 

was found to be 501 (p = 0.000). Considering the relationship between the total scores of the 

graduate students who participated in the study from the EI scale and the total scores from the 

CCTD scale, the correlation coefficient was found to be 415 (p = 0.001). It has been 

determined that the results of the research are of the nature to shed light on the "research 

questions" created during the planning of the study. 

Suggestions 

Although the reduction of critical thinking and emotional intelligence training to the 

undergraduate level does not create great differences in the development of individuals, 

according to the results of this study, it will increase awareness of the situation, so adding it to 

the curriculum at the undergraduate level, 

It has been seen in domestic and international studies on critical thinking and emotional 

intelligence that the data vary widely. Considering the knowledge of the literature, it should 

be ensured that many variables are determined in relation to the community where the 

education will be given (such as culture, sociological characteristics, family structure or work 

environment culture), and the trainings are decided collectively or individually and programs 

are formed in line with the decisions made, 

Actively using new student-centered methods such as brainstorming, concept mapping, mind 

mapping in educational programs for critical thinking or emotional intelligence skills, 

Ensuring the participation and continuity of students in activities such as seminars, 

conferences, workshops, panels, 

Bringing undergraduate or graduate students together in environments to interact with each 

other, creating discussion platforms about critical thinking and emotional intelligence, 

It is recommended to determine the competencies of professional candidates for critical 

thinking and emotional intelligence skills in order to work in the field, and to apply the results 

as recruitment criteria by using high scientific value, easy and valid measurement tools during 

this determination. 

 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 90 

REFERENCES 

1. Kozlowski, D., Hutchinson, M., Hurley, J., Rowley, J., & Sutherland, J. The role of 

emotion in clinical decision making: an integrative literature review. BMC Medical 

Education, 2017; 17(1): 255. 

2. Meyer H.M. Understanding Emotional Intelligence and Its Relationship to Clinical 

Reasoning in Nursing Students: A Mixed Methods Study, Doctor dissertation, South Dakota 

State University 2019  

3. Aiken, L. H., Clarke, S. P., Cheung, R. B., Sloane, D. M., & Silber, J. H. Educational 

levels of hospital nurses and surgical patient mortality. Jama, 2003; 290(12): 1617-1623. 

4. Kaddoura, M. A. Effect of the essentials of critical care orientation (ECCO) program on 

the development of nurses‟ critical thinking skills. The Journal of Continuing Education in 

Nursing, 2010; 41(9), 424-432. 

5. Michelangelo L. Emotional Intelligence, Emotional Competency, and Critical Things 

Skills in Nursing and Nursing Education, Doctor dissertation, Walden University 2013 

6. Azizi-Fini, I., Hajibagheri, A., & Adib-Hajbaghery, M. Critical thinking skills in nursing 

students: a comparison between freshmen and senior students. Nursing and Midwifery Studies 

2015; 4(1). 

7. Hasanpour, M., Bagheri, M., & Heidari, F. G. The relationship between emotional 

intelligence and critical thinking skills in Iranian nursing students. Medical Journal of the 

Islamic Republic of Iran, 2018; 32, 40. 

8. Riede P.M. Critical Thinking Skills of Beginning Associate Degree Nursing Students: A 

Study of The Relationship Between Critical Thinking Skills and Nursing Program Success, 

Doctor dissertation, Capella University 2015 

9. Brown Basone' L. Effects of Teaching Critical Thinking within an Integrated Nursing 

Curriculum, Doctor dissertation, Walden University 2014. 

10. Facione, N. C., Facione, P. A., & Sanchez, C. A. Critical thinking disposition as a 

measure of competent clinical judgment: The development of the California Critical Thinking 

Disposition Inventory. Journal of Nursing Education, 1994; 33(8), 345-350. 

11. Christianson, K. L. Emotional Intelligence and Critical Thinking in Nursing Students: 

Integrative Review of Literature. Nurse Educator 2020 

12. Smith, K. B., Profetto-McGrath, J., & Cummings, G. G. Emotional intelligence and 

nursing: An integrative literature review. International Journal of Nursing Studies, 2009; 

46(12), 1624-1636. 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 91 

13. Abou Hashish, E. A., & Bajbeir, E. F. Emotional Intelligence among Saudi Nursing 

Students and Its Relationship to Their Critical Thinking Disposition at College of Nursing-

Jeddah, Saudi Arabia. American Journal of Nursing Research, 2018; 6(6), 350-358.  

14. Ip, W., Lee, D., Lee, I., Chau, J., Wootton, Y, Chang, A. Disposition towards critical 

thinking: a study of Chinese undergraduate nursing students. J Adv Nurs, 2000; 32, 84–90.  

15. Tiwari, A., Avery, A., Lai, P. Critical thinking disposition of Hong Kong Chinese and 

Australian nursing students. J Adv Nurs, 2003;44(3), 298–307. 

16. Suliman WA. Critical thinking and learning styles of students in conventional and 

accelerated programmes. International Nursing Review.2006; 53: 73 -79 

17. Kyung RH , Ja HL, Ju YH, Kon HK. Critical thinking dispositions in baccalaureate 

nursing students. Journal of Advanced Nursing. 2006; 56(2): 182-189 

18. Kanbay Y, IĢık E, Aslan Ö. HemĢirelik öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme eğilimleri ile 

akademik baĢarıları arasındaki iliĢkinin incelenmesi. Psikiyatri HemĢireliği Dergisi. 

2011;2(3):123-127 

19. DirimeĢe E, Dicle A. HemĢirelerin Ve HemĢirelik Öğrencilerinin EleĢtirel DüĢünme 

Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu HemĢirelik ve Sağlık Bilimleri 

Dergisi.2012;15(2):89-98. 

20. Özdelikara A, Bingöl G, Görgen Ö.HemĢirelik öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme eğilimleri 

ve bunu etkileyen faktörler. Ġ.Ü.F.N. Hem. Dergisi.2012; 20(3):219-226 

21. Kanbay Y. HemĢirelik öğrencilerine verilen eleĢtirel düĢünme eğitiminin problem çözme 

üzerine etkisi. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013 

22. Kang, F. Contribution of Emotional Intelligence towards Graduate Students‟ Critical 

Thinking Disposition. International Journal of Education & Literacy Studies, 2015;3(4), 6-17. 

23. Oktay, A. A., TaĢ, F., Doğaner, A., Gülpak, M., & Avnioğlu, S. Sağlık yüksekokulu 

öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme eğilimleri. Cukurova Medical Journal, 2019;44(1), 33-43. 

24. Ulusoy, H. & Ozturk, N., Baccalaureate and masters' degree nursing students' levels of 

critical thinking and factors influencing critical thinking. Journal of Maltepe University 

Nursing Science and Art, 2008;1(1), 15-25. 

25. Zhang, H., Lambert, V. Critical thinking dispositions and learning styles of baccalaureate 

nursing students from China. Nurs Health Care, 2008;10, 175-181. 

26. Fidancı, B.E., Çınar, F.Ġ., Yıldız, D., Akar, F., Türk, A., Tuncer, S., Bala, A., Kökçe, B.D. 

Evaluation of the critical thinking skills and factors affecting these skills in students of high 

school nursing. Gülhane Medical Journal, 2012;54, 35-39. 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 92 

27. DurmuĢ M., HemĢirelik Son Sınıf Öğrencilerinin EleĢtirel DüĢünme Düzeyinin 

Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012 

28. Çevik C, Tekir Ö, Ġnceler K, Dikoğlu M. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eleĢtirel 

düĢünme eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli HemĢirelik AraĢtırmaları Dergisi. 

2014;1(1):11-21 

29. Ġskender M H, Karadağ A. HemĢirelik Son Sınıf Öğrencilerinin EleĢtirel DüĢünme 

Düzeylerinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 

2015;8(1):3-11 

30. Çelik, S., Yılmaz, F., KarataĢ, F., Betül, A. L., & KarakaĢ, N. S. HemĢirelik öğrencilerinin 

eleĢtirel düĢünme eğilimleri ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 

2015;2(1), 74-85. 

31. Karadağlı, F. HemĢirelik öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme düzeyleri ve etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016;5(3), 123-128. 

32. Karadağ M, Alparslan Ö, ĠĢeri PÖ. Ebelik ve hemĢirelik öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme 

eğilimleri ve öğrenme stilleri. Cukurova Medical Journal.2018;43(1):13-21 

33. Akalın, A. Preeklampsili Gebe Yönetiminde Simülasyon Yönteminin HemĢirelik 

Öğrencilerinin Bilgi, EleĢtirel DüĢünme ve Klinik Karar Verme Düzeyine Etkisi, Doktora 

Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018 

34. Uyar M. G. Öğrenci HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ve Otonomi Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 2019 

35. Ulusoy, H. & Ozturk, N., Baccalaureate and masters' degree nursing students' levels of 

critical thinking and factors influencing critical thinking. Journal of Maltepe University 

Nursing Science and Art, 2008;1(1), 15-25. 

36. Kaya, H., ġenyuva, E., & Bodur, G. The relationship between critical thinking and 

emotional intelligence in nursing students: A longitudinal study. Nurse Education Today, 

2018; 68, 26-32. 

37. Wrobel, B.V. Sullivan, P, Simith, L., “Evaluating critical thinking skills of baccalaureate 

nursing students”, Journal of Nursing Education, 1997, 36(10), s.485-488. 

38. Patricia A. McCarthy, Diane McDougal, Pamela Schuster, “Evalation of critical thinking 

in a baccalureate nursing program”, Journal of Nursing Education, 1999;38(3),s.142-144. 

39. Stephanie Stockard Spelic, Mary Parsons, Maribeth Hercinger, Aris Andrews ve ark, 

“Evaluation of critical thinking outcomes of a BSN program”, Holistic Nursing Practice, 

2001, 15(3), s.27-34. 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 93 

40. Spelic, S.S., Parsons, M., Hercinger, M., Andrews, A., Parks, J., Norris, J. Evaluation of 

critical thinking outcomes of a BSN program. Holistic Nursing Practice, 2001;15 (3), 27-34. 

41. Dil, S. Hacettepe Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme 

düzeyleri. Yüksek Lisanas Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  2001. 

42. Giddens, J., Gloeckner, G.W. The relationship of critical thinking to performance on the 

NCLEX-RN. J Nurs Educ, 2005;44 (2), 85-89. 

43. Beauvais, A. M., Brady, N., O'Shea, E. R., & Griffin, M. T. Q. Emotional intelligence and 

nursing performance among nursing students. Nurse Education Today, 2011;31(4), 396-401. 

44. Çulha Y. Son Sınıf HemĢirelik Öğrencilerinin HemĢirelik Değerleri, Duygusal Zeka 

Düzeyleri Ve BireyselleĢtirilmiĢ Bakım Algılarının Ġncelenmesi Yüksek lisans tezi, Ġstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018 

45. Cerit, E., & Beser, N. G. Levels of emotional intelligence of nursing students. 

International Journal of Caring Sciences, 2014;7(3), 936-945. 

46. Namdar H, Sahebihagh M, Ebrahimi H, Rahmani A. Assessing emotional intelligence and 

its relationship with demographic factors of nursing students. Iran J Nurs Midwifery Res. 

2009;13(4). 

47. Salehi S, Afghari P, Moghadasi MH. Academic achievement and emotional intelligence 

among undergraduate nursing students of Isfahan University of Medical Sciences. Iran J Med 

Edu. 2012;12(8). 

48. Benson G, Ploeg J, Brown B. A cross-sectional study of emotional intelligence in 

baccalaureate nursing students. Nurse Education Today, 2010; 30: 49–53. 

49. Kaya, H., ġenyuva, E., & Bodur, G. Developing critical thinking disposition and 

emotional intelligence of nursing students: a longitudinal research. Nurse Education Today, 

2017;48, 72-77. 

50. Sharon, D., & Grinberg, K. Does the level of emotional intelligence affect the degree of 

success in nursing studies?. Nurse Education Today, 2018; 64, 21-26. 

51. Agarwal, N., and Chaudhary, N. Role of Emotional Intelligence in Ethical Decision 

Making a Study of Western U.P. International Journal of Management & Business Studies, 

2013;3(1): 28-30. 

52. Stedman, N.L.P. & Andenoro, A.C. Identification of relationships between emotional 

intelligence and critical thinking disposition in undergraduate leadership students. Journal of 

Leadership Education, 2007;6(2), 190-208. 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 94 

53. Ebrahimi, M. R., & Moafian, F. Does emotional intelligence or self-efficacy have 

something to do with high school English teachers' critical thinking, considering demographic 

information? International Journal of Linguistics, 2012;4(4), 224-242. 

54. Afshar, H. S., & Rahimi, M. The relationship among critical thinking, emotional 

intelligence, and speaking abilities of Iranian EFL learners. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 2014;136, 75-79. 

55. Certel, Z., ÇatıkkaĢ, F., Yalçınkaya, M. Analysis of the emotional intelligence levels and 

critical thinking dispositions of physical education teacher candidates. Selçuk Univ. J. Phys. 

Educ. Sport Sci, 2011;13 (1), 74-81. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 95 

SAĞLIK PROFESYONELLERĠNDE VE ÖĞRENCĠLERĠNDE COVID-19 FOBĠSĠ  

Dr. Fatma Dilek TURAN
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 Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 0000-0001-6130-6896 

ÖZET 

Pandemiler geniĢ coğrafyalara yayılan, insanlar ya da hayvanlarda morbidite ya da 

mortaliteye neden olan yüksek bulaĢıcılık ve ciddi salgınlar ile meydana gelen hastalıklardır. 

Ġnsanlık tarihinde geniĢ coğrafyalara yayılan, toplu ölümler ve sağlık sorunları oluĢturmuĢ 

sayısız denilecek kadar çok endemi, pandemi yaĢandığı kuĢkusuzdur. Covıd-19 Pandemisinin 

dahi son yirmi yılda bir kez MERS, bir kez SARS ve yaĢadığımız dönemde de SARS-COV-2 

olmak üzere üç kez pandemik atak meydana getirdiği açıkça görülmektedir. Pandemiler 

belirsiz doğaları, hızlı yayılımları ve özellikle sağlık profesyonellerinde yük oluĢturmalar 

bakımından oldukça zor süreçlerdir. Sağlık profesyonelleri enfekte olmaları durumda hem 

kendilerini koruyamamakta hem de bakım ve tedavileri altında olan hastalara düĢen sağlık 

profesyoneli sayısı düĢmektedir. Bu durumda salgınlar sağlık profesyonellerinde 

öngörülememezliğe bağlı olarak da artan kaygı, anksiyete, stres bozukluğu hatta depresyone 

kadar uzanan süreçte olumsuz psikolojik süreçler yaĢatmaktadır. Pandeminin ne zaman 

biteceğinin ve sürecin hangi zorlukları içerdiğinin bilinemiyor ve tahmin edilemiyor olması, 

kliniklerde var olan sağlık profesyonelleri kadar sağlık kliniklere henüz baĢlamayan sağlık 

grubunda yer alan ve son sınıfta olan öğrencilerin için de belirsizlik kaynağıdır. Pandeminin 

ve pandemi sürecinin belirsizliğinin oluĢturduğu fobi, sağlık profesyonelleri kadar sağlık 

öğrencilerini de derinden etkilemektedir ve bu belirsizliğin oluĢturduğu fobiler de mutlaka 

değerlendirilmelidir. Özellikle son sınıf öğrencilerin kliniklere meslek adayı konumunda 

olması belirsizliğin her geçen gün arttığı süreçte pandemiden kaynaklı fobiye zemin 

hazırlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Covid-19, koronavirüs, fobi, sağlık profesyonelleri, hemĢire, tıp, 

öğrenci. 
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1. TARĠH BOYUNCA PANDEMĠLER 

BulaĢıcı salgın hastalıklar epidemiler olarak bilinir. Pandemiler geniĢ coğrafyalara yayılan, 

insanlar ya da hayvanlarda morbidite ya da mortaliteye neden olan yüksek bulaĢıcılık ve ciddi 

salgınlar ile meydana gelen hastalıklardır. Hastalık yapıcı mikroorganizmalar bir türden 

diğerine, hayvandan insana, insandan insana ya da havadan, sudan, topraktan insana ve 

hayvana geçebilmektedir. Bu nedenle bulaĢıcı hastalık olarak nitelendirilir. Bir küresel salgına 

yani pandemiye neden olan etken, virüs, bakteri, mantar ya da benzer bir biyolojik ajan 

olabilmektedir. Salgınların tümü en az bir kanalla insanlara ya da hayvanlara geçebilme 

özelliğine sahiptir. [1]  

Ġnsanlık tarihinde geniĢ coğrafyalara yayılan, toplu ölümler ve sağlık sorunları oluĢturmuĢ 

sayısız denilecek kadar çok endemi, pandemi yaĢandığı kuĢkusuzdur. Britanya Adalarında 

etkili olmuĢ 664 Vebası (MÖ 668-664), Avrupa‟da yaĢanmıĢ Justinianus Veba Salgını (MÖ 

542-541), Atina‟da yaĢanmıĢ Antoninus Vebası (429-426), Kıbrıs Vebası (MÖ 266-250), 

Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika‟da etkili olmuĢ Antoninus Vebası (180-165) gibi, milattan 

önceye dayanan ve kayda alınmıĢ salgınlar yanı sıra her yüzyılda sarsıcı etkiler oluĢturmuĢ 

salgınlar bilinmektedir [1-2]  

Aktif devamlılığı olan pandemiler değerlendirildiğinde ise AIDS, HIV (Ġnsan BağıĢıklık 

Yetmezliği Virüsü) etkeni nedeniyle insanda bağıĢıklık sisteminin çökmesine neden olan 

bulaĢıcı hastalıktır. HIV bağıĢıklık sistemine yavaĢ yavaĢ nüfuz ederek enfeksiyonlara direnci 

yok eder, bireyi rahatsızlıklara karĢı korunmasız hale getirerek ölüme sebep olur. Daha çok 

cinsel yolla bulaĢır. Küresel aktif bir pandemidir. Dünyada 36,9 milyon insanın HIV virüsü 

taĢıdığı rapor edilmiĢtir. 2005 yılında 2,2 milyon, 2010 yılında 1,8 milyon insan AIDS 

nedeniyle hayatını kaybetmiĢtir. WHO 2017 verileri, dünyada 36,7 milyon HIV enfekte birey 

bulunduğunu, 1981 yılından bu yana 35 milyon kiĢinin hastalık nedeniyle hayatını 

kaybettiğini bildirmektedir. [3-4]  

2. COVID-19 PANDEMĠSĠ ve ETKĠLERĠ 

Koronavirüs 2019 (COVID-19), dünya gündemini derinden olumsuz etkisi olan bir ve 

dünyayı sarsan bir salgın olarak girmiĢtir. COVID-19 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde 

ortaya çıkmıĢ ve Çin'in diğer eyaletleri ile birçok ülkeye ve kıtaya hızla yayılmıĢtır. [5] 

Belirlenebilen bir sebep olmaksızın geliĢen, tedavi ve aĢılara cevap vermeyen bir zatürre 

görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak adlandırılan hastalığa yeni bir koronavirüsün neden 

olduğu anlaĢılmıĢ, hastalık bir salgın haline dönüĢmüĢtür. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-

Pasifik ülkeleri ve tüm dünyaya yayılmıĢtır. 11 Mart 2020‟de salgın “pandemi” olarak ilan 

edilmiĢtir. [6] Küresel bir salgına diğer adı ile pandemiye dönüĢmüĢtür. Virüsün coğrafi 

olarak tüm dünyaya yayılması, ölüm sayılarının da katlanarak artmasına yol açmıĢtır. [7] 

Yüksek bulaĢma yeteneği ile kiĢiden kiĢiye bulaĢabilir. Her üç kiĢinin diğer üç kiĢiye 

bulaĢtırması ile oluĢan on döngü sonunda hastalık etkeni 59 bin kiĢiye bulaĢmaktadır. Virüsün 

bulaĢ oranı Ocak ayında büyüme göstermiĢ, küresel ölçekte tüm ülkelerde virüs vakaları rapor 

edilmeye baĢlanmıĢtır. 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla, koronavirüs salgınının merkez üssü 

Avrupa olarak değiĢmiĢtir. 25 Mart 2020 itibariyle dünyada 415.876 vaka rapor edilirken, 

107.811 iyileĢme, 18.574 ölüm bildirilmiĢtir. [4,6] Virüs, psikolojik, sosyal, politik ve 

ekonomik pek çok yönden dünyayı olumsuz etkilemiĢ ve etkilemeye de devam etmektedir.  
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3. PANDEMĠLERĠN SAĞLIK PROFESYONELLERĠ ÜZERĠNDE 

OLUġTURDUĞU PSĠKOLOJĠK ZORLUKLAR  

Pandemiler belirsiz doğaları, hızlı yayılımları ve özellikle sağlık profesyonellerinde yük 

oluĢturmalar bakımından oldukça zor süreçlerdir. Sağlık profesyonelleri enfekte olmaları 

durumda hem kendilerini koruyamamakta hem de bakım ve tedavileri altında olan hastalara 

düĢen sağlık profesyoneli sayısı düĢmektedir. Bu durumda salgınlar sağlık 

profesyonellerinde öngörülemezliğe bağlı olarak da artan kaygı, anksiyete, stres bozukluğu 

hatta depresyone kadar uzanan süreçte olumsuz psikolojik süreçler yaĢatmaktadır. COVID-

19 pandemisi hem sağlık profesyonellerini hem de halkı Ģizofreni, anksiyete, depresyon ve 

akut stres bozukluğu gibi yönetimi zor olan ruhsal bozukluklarla karĢı karĢıya getirmiĢtir. [8-

16] Daha da kötüsü, ortaya çıkıĢ nedeninin tam olarak bilinememesi, virüsün kontrol altına 

alınamaması ve dünyadaki tüm bireylerinin potansiyel risk altında olması salgını küresel bir 

travmaya dönüĢtürmüĢtür. Artan depresyon, kaygı, sağlık anksiyetesi, yalnızlık, sosyal 

izolasyon, damgalama ve finansal zorluklar ile değiĢen iĢ ve çalıĢma koĢulları, sağlık 

çalıĢanları için ikincil travmatizasyon, ailelerinden ayrı kalma gibi birçok sonucu beraberinde 

getirmekte olup salgın esnasında ve sonrasındaki psikolojik müdahalelerin gerekliliği, önemi 

ve kapsamı açıkça ortaya konmuĢtur. [17] 

Salgınla mücadele çalıĢmalarında en ön sırada bulunan sağlık çalıĢanlarının psikolojik ve 

fiziksel iyi oluĢlarını sağlayabilmek adına stresin azaltılması, rahatlama teknikleri, 

farkındalık, öz Ģefkat gibi çalıĢmalar ile grup ve bireysel müdahaleler planlanabilir. [18-19] 

Ayrıca sağlık çalıĢanlarının aileleri, çocukları ile düzenli görüĢmelerinin sağlanması, 

muhtemel tükenmiĢlik veya psikolojik stres ve sıkıntı belirtilerinin fark edilmesi ve öncesinde 

önleme çalıĢmalarının yapılması önem arz etmektedir. [20-21] 

Fobiler, korkulara kıyasla çok daha Ģiddetli ve dirençli özelliğe sahip, kiĢinin hayatını çok 

daha derinden etkileyen durumlardır. Covid-19 pandemisinin kıtalararası ve kitleler halinde 

yayılması ile Dünya Sağlık Örgütü‟nün son verilerine göre 79 milyon insanı enfekte etmesi 

kiĢilerde fobiye yol açmaktadır. Bu tür küresel salgınlar hakkında bilgiye sahip olan, süreç 

hakkında fikri olan sağlık profesyonelleri için durum oldukça güç ve zorlayıcıdır. Ayrıca 

Sağlık profesyonellerinin kliniklerde olmaları ve hastalığın oluĢturduğu senaryolara birebir 

Ģahit olmaları durumu daha vahim hale getirmektedir. 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Pandeminin ne zaman biteceğinin ve sürecin hangi zorlukları içerdiğinin bilinemiyor ve 

tahmin edilemiyor olması, kliniklerde var olan sağlık profesyonelleri kadar sağlık kliniklere 

henüz baĢlamayan sağlık grubunda yer alan ve son sınıfta olan öğrencilerin için de belirsizlik 

kaynağıdır. Pandeminin ve pandemi sürecinin belirsizliğinin oluĢturduğu fobi, sağlık 

profesyonelleri kadar sağlık öğrencilerini de derinden etkilemektedir ve bu belirsizliğin 

oluĢturduğu fobiler de mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle son sınıf öğrencilerin 

kliniklere meslek adayı konumunda olması belirsizliğin her geçen gün arttığı süreçte 

pandemiden kaynaklı fobiye zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla aĢı ve ilaç çalıĢmalarının 

baĢarılı olmasına karĢın henüz aĢılama ve ilaçla tedavinin baĢlamaması üzerine uzayan Covid 

pandemisinin, kliniğe çıkmaya hazırlanan hemĢirelik öğrencilerindeki ve kliniklerde bir fiil 
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çalıĢan sağlık profesyonellerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve iliĢkili faktörlerin 

değerlendirilmesinin önemi büyüktür. 
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SAĞLIK PROFESYONELLERĠNDE VE ÖĞRENCĠLERĠNDE BEYĠN GÖÇÜ  

Dr. Fatma Dilek TURAN
 1

  

 

1
 Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 0000-0001-6130-6896 

ÖZET 

Yüksek seviyede eğitim ve niteliğe sahip meslek profesyonelinin bulunduğu ülkeden daha 

yüksek yaĢama ve çalıĢma Ģartlarına sahip olan ve üst düzey olanaklar sunan ülkelere 

gitmeleri, beyin göçü olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda beyin göçünün en yüksek göç 

kategorisini oluĢturması da önemli bir iĢarettir. Beyin göçünde baĢı çeken meslek 

profesyonellerinin sağlık profesyonelleri olduğu bilinmektedir. Sağlık profesyonellerinde 

yaĢanan beyin göçü oranlarının 1970‟li yılların ortasından günümüze kadar artan bir grafik 

çizdiği görülmektedir. Sağlık profesyonellerindeki bu beyin göçü artıĢının gelecekte de 

devam edebileceğinin altı çizilmektedir. Bu durum küresel bir sorun olarak 

adlandırılabilmektedir. Sağlık profesyonelleri içinde büyük kısma sahip olan hemĢirelerin 

1970‟lerde sadece %5‟i doğduğu lokasyondan farklı ve uzak yerde çalıĢırken, Ekonomik ĠĢ-

birliği ve Kalkınma Örgütü‟ne göre bu oran günümüzde yaklaĢık %60 olarak ifade 

edilmektedir.  

Uluslararası literatürde, göç veren ülkelerin sağlık profesyonellerine yönelik nitelikli 

akademik, profesyonel olanaklar sağlama, sağlık profesyonellerinin meslek memnuniyetlerini, 

yakındıkları problemleri belirlemeye iliĢkin çalıĢmalar yaparak neticesinde sağlık-eğitim 

politika ve stratejileri geliĢtirmesini önermektedir. Ülkemizde sağlıkta beyin göçüne iliĢkin 

çalıĢmalar ise sınırlıdır. Özellikle profesyonel olarak mesleği icra etmeye baĢlamamıĢ 

hemĢirelik ve tıp öğrencilerinin konu ile ilgili görüĢlerinin önemsenmesi gerekmektedir. 

Ancak Tıp öğrencileri ile ve hemĢirelik öğrencileri ile beyin göçü parametresinde yapılan iki 

çalıĢma yer almaktadır. Mollahaliloğlu ve ark. (2014) tarafından tıp öğrencilerine iliĢkin 

yapılan çalıĢma sonuçlarına göre, tıp öğrencilerinin %70‟inin ülkemizdeki çalıĢma Ģartlarını 

beyin göçüne etken olarak ifade ettikleri ve erkek öğrencilerin beyin göçüne eğilimlerinin 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Demiray ve ark. (2020) çalıĢmalarında ise hemĢirelik 

öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarının ve göç etme eğilimlerinin ortalamanın 

altında olduğu ve pek çok faktörden etkilendiği (öğrenim görülen sınıf, ailenin gelir durumu, 

bilinen yabancı dil düzeyi ve öğrenci değiĢim programlarına katılma durumları) tespit 

edilmiĢtir. Klinisyen ve akademisyen tüm hemĢirelerin beyin göçüne yönelik tutumlarında rol 

alan, özellikle kariyer planması gibi tüm yordayıcılar tespit edilmelidir. Böylelikle hemĢirelik 

profesyonellerinin ve öğrencilerinin beyin göçü tutumları kanıta dayalı olarak tespit edilecek, 

ilerleyen araĢtırmalarda beyin göçünü durdurmaya iliĢkin alınabilecek önlemler çerçevesinde 

ilke ve ulusal politikaların temelini oluĢturan veri ağı sağlanabilecektir. Bu durum hemĢirelik 

öğrencilerinin kariyerlerini planlamalarında ve karar vermelerinde nelerin etkili olduğunun ve 

en önemlisi de karar vermede ne düzeyde yetkin olduklarının değerlendirmenin önemini 

gözler önüne sermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Beyin göçü, sağlık, hemĢire, tıp, öğrenci. 
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1. TARĠH BOYUNCA GÖÇLER ve BEYĠN GÖÇÜNÜN YERĠ 

Göç, kavramını tarihsel süreci insanlığın varoluĢuna kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca 

göçler daima toplumların geliĢmesi, büyümesi ve verimliliği ile iliĢkili olmuĢtur. [1] 

Ġnsanlığın ilk çağlarında mevsimsel elveriĢlilik kriterine göre göç eden insanlar, bu sayede 

daha yaĢamaya elveriĢli kara parçalarında ve coğrafyalarda yaĢamlarını sürdürmeyi 

hedeflemiĢlerdir. Bu sebeple yaĢadıkları yerleri terk ederek, hayatta kalmayı ve uygun 

Ģartlarda yaĢamlarını sürdürmeyi amaçlamıĢlardır. Çünkü mevsimsel elveriĢsizlikler ve 

zorluklar, o zamanın hayatta kalma Ģartı olan tarımı da olumsuz etkiler durumdadır. [2] Fakat 

zamanla göçler sadece mevsimler zorluklar ve elveriĢsiz tarım koĢullarına dayanan olgular 

değil, ekonomik etmenlerin yol açtığı nüfus akımları olarak ĢekillenmiĢtir. Örneğin bu 

dönemi takip eden dönemde yaĢanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan sanayi devrimi ve 

ardından hızla yaĢanan endüstrileĢme süreci göç hareketlerinin nedenini tarım ve ekonomiden 

endüstriye çevirmiĢtir. [3] Ġkinci Dünya SavaĢı‟nı takip eden yıllarda ise o zamanki adıyla 

Avrupa Ekonomik Topluluğu olan ve günümüzdeki adı Avrupa Birliği kapsamında olan 

ülkelere ciddi düzeylerde iĢçi göçleri yaĢanmıĢtır. [4] Günümüze gelindiğinde ise tarım ile 

baĢlayan ve ekonomi, endüstri, iĢçi göçü ile devam eden göç sürecine beyin göçü eklenmiĢtir. 

Ġnsanlık boyunca göçlerin çeĢitlilik gösterdiği ancak göçteki temel felsefenin yaĢam 

Ģartlarının elveriĢli hale getirilmesi olduğu açıkça görülmektedir.  

2. SAĞLIK ALANINDA BEYĠN GÖÇÜ, BEYĠN GÖÇÜNÜN ĠTĠCĠ VE ÇEKĠCĠ 

NEDENLERĠ  

Beyin göçü, sıklıkla eğitim düzeyi, mesleki kalitesi ve getirileri yüksek olan bireylerin, daha 

iyi Ģartlara sahip olmak amacı ile farklı bölgelere gitmeleridir. [5] Diğer bir ifade ile beyin 

göçü, insanların sahip olduğu beyin gücünün uluslararası transferi anlamına gelmekte, sıklıkla 

geliĢmekte olan ülkelerde bulunan eğitim düzeyi yüksek bireylerin geliĢmiĢ ülkelere doğru 

akıĢını iĢaret etmektedir. [6] Beyin göçünün diğer bir ifade ile beyin gücü kaybının nedeni ise; 

göçün genel felsefesine benzer Ģekilde, alanlarında yetkin bireylerin eğitim ve kariyer 

geliĢtirme programlarının sonunda çalıĢma koĢullarında iyileĢme, baĢarılı bir kariyer ve 

gelecek, tatmin edici bir ekonomik güç sahibi olmak istemeleridir. Dolayısıyla beyin göçü 

bireylerin elveriĢli fırsatlar sunan ya da sunacağı öngörülen ülkelerde yaĢamak istemesine 

temellenmektedir. Eğitime büyük bütçe ayıran ve yatırımının en büyük payını eğitime 

gerçekleĢtiren geliĢmiĢ ülkeler, geliĢmekte olan ülkelerden ciddi düzeyde göç almaktadır. 

GeliĢmekte olan ülkelerde yaĢayan, eğitimlerinin büyük kısmını tamamlamıĢ alanında 

donanımlı ve yetkin bireyler ise tam ekonomik olarak beyin güçlerinden yararlanılacağı 

dönemde ülkelerini terk etmektedir. Bu durum geliĢmiĢ ülkelere insan ve beyin gücü olarak 

yansırken, geliĢmekte olan ülkelerde ise, büyük bir ekonomik külfet oluĢturmaktadır. Sonuç 

olarak uluslararası beyin göçü son yıllarda pozitif yönde büyük bir ivme kazanmıĢtır. [7] 

Ġnsan tarihinde göçlerin çağlara/dönemlere göre değiĢiklik göstermesi incelendiğinde, bu 

durumun ĢaĢırtıcı olmadığı görülmektedir. “Bilgi çağı” Ģeklinde de tabir edilen 21.yüzyıldaki 

en büyük sermaye, bilgi ile donatılan eğitimli beyin gücüdür. Birçok ülkenin zenginlik 

göstergesi artık sahip oldukları kaynaklar, iĢgücü potansiyeli ya da endüstrileĢme 

oranlarından çok, bilime ve eğitime verdikleri değer ile ölçülmektedir. Bu sebeple “beyin 

gücü”, ülkenin üretmesi, kalkınması ve daha ileriye gitmesi için ciddi bir yatırımdır. [8] 
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Beyin göçü, uluslararası tüm göç hareketleri içinde en yüksek artıĢa sahip göç olarak 

nitelendirilmektedir. [9-11] Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerine göre 2017 yılında 

Türkiye‟den yurt dıĢına göç eden insan sayısı 235,640 iken 2018 yılında %27,7 artıĢla 

323,918 kiĢi olmuĢtur; göç eden bu grubun demografisine bakıldığında ise ilk sırayı 20 ila 34 

yaĢ arası genç nüfusun aldığı görülmektedir. [12-13] Beyin göçü görüldüğü üzere dikkate 

alınması gereken çok önemli bir olgudur. Beyin göçünün en çok yaĢandığı meslek 

profesyonelleri sağlık çalıĢanlarıdır. Sağlık profesyonellerinde yaĢanan beyin göçünün 1970‟li 

yıllardan günümüze kadar artan bir grafik çizdiği belirlenmiĢtir. [9, 14-16] Gelecekte de bu 

artıĢların arz ile talep arasındaki uyumsuzluğa karĢın süreceğine iĢaret edilmektedir. [9, 15-

17] Sağlık alanında beyin göçünün artmasında en önemli faktörün, diğer göçlerde de olan itici 

ve çekici güçler olabileceği düĢünülebilmektedir. Ġtici güçler bireylerin ülkelerinden 

ayrılmalarını etkileyen güçler iken, çekici güçler ise göçe teĢvik eden güçlerdir. Göç veren ve 

göç alan ülkeler arasında var olan maddi ve manevi kazanç farklılıkları, göç veren ülkelerinin 

zorlu yaĢam koĢulları, güvenliği sağlamadaki yetersizlikler, siyasi sorunlar, baskıcı siyasal 

yaklaĢım, iĢ ve çalıĢma istihdamının kısıtlı olması, yönetimsel olarak sağlıkta yaĢanan 

boĢluklar ve belirsizlik sağlık profesyonelleri için beyin göçüne iten nedenler arasındadır. 

Beyin göçüne teĢvik eden çekici güçler ise, baĢta ekonomik bir istikrar, bireyin ve ailesinin 

güvenliği, nitelikli iĢgücü ihtiyacı ve nitelikli iĢ gücüne verilen değer, eğitim, istihdam ve 

kariyer olanakları Ģeklinde sıralanmaktadır. [18-21] Sağlık alanında yaĢanan beyin göçünün 

nedeni değerlendirildiğinde ise, sağlık alanındaki itici ve çekici güçlerin daha kuvvetli 

olmasından kaynaklandığı öngörülebilir bir durumdur ve dolayısıyla sağlıktaki ciddi kayıplar 

ĢaĢırtıcı olmamaktadır.  

3. SAĞLIK PROFESYONELLERĠNDE SIKLIKLARI ĠLE BEYĠN GÖÇÜ ve 

EKONOMĠK YÖNÜ 

Son yıllarda bilim, teknoloji, eğitim gibi alanlarda ileri düzeyde geliĢme gösteren ABD, 

Ġngiltere ve Kanada gibi ülkelere doğru yoğun bir beyin göçü akıĢı vardır. UNESCO 

tarafından 2015 yılında yayımlanan bir rapora göre; ABD‟nin, dünyanın her yerinden almıĢ 

olduğu öğrenci göçü ile 2015 itibariyle toplamda 800.000 in üzerinde öğrenci kapasitesi 

vardır. ABD‟yi, Ġngiltere ve Avustralya takip etmektedir. En çok öğrenci göçü veren ülkeler 

ise; Çin, Hindistan ve Güney Kore‟dir. Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA)‟nin 2007-

2017 yılları arasında ABD‟ye beyin göçü ile gelen ve yükseköğretimde okuyan öğrenci 

sayısını, ayrıca bu öğrencilerin ABD ekonomine katkılarını gösteren raporunda, 2017 yılı 

itibariyle toplam öğrenci sayısı 1.094.792 olarak belirlenmiĢ, bu öğrencilerin yaptıkları 

harcamaların Amerikan ekonomisine katkısının 39 milyar dolar olduğu hesaplanmıĢtır. Bu 

hesaplamalara, eğitim ücretleri, günlük öğrencileri giderlerinin yanı sıra, çocuklarına destek 

olmak üzere ABD‟ye giden öğrenci ailelerinin yaĢam giderleri de dâhil edilmiĢtir. [22] Bu 

anlamda ABD hem beyin göçü alımı hem de beyin göçünün ülke ekonomisine katkısı 

anlamında büyük bir pazardır. [7] Dünya Bankası verilerine göre yüksek gelirli ülkelerde her 

1 milyon kiĢiye ortalama 4014 araĢtırmacı düĢmektedir. DüĢük ve orta gelirli ülkelerde ise bu 

sayı 612‟dir. [8,9] Böylece bilim adamı ve araĢtırmacı sayısı görece düĢük olan az geliĢmiĢ 

veya geliĢmekte olan ülkeler için beyin göçü, mevcut olan eğitimli ve kalifiye bireylerin de 

kaybedilmesi riskini doğurmaktadır. [9] 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 104 

Bu çerçevede yurtdıĢı bursları, yabancı Ģirketler veya YÖK gibi eğitim kurumları kanalıyla 

yurtdıĢına gönderilen öğrencilerin/mezunların sayısı özellikle 2000‟li yıllarda itibaren artmıĢ, 

yurtdıĢında okuma ve çalıĢmaya yönelik talepler çoğalmıĢtır. [9] 

Sağlık çalıĢanlarının büyük kısmını oluĢturan hemĢirelerin 1970‟lerde sadece %5‟i doğduğu 

yerden uzakta çalıĢırken, en fazla göçmen artıĢının olduğu Ekonomik ĠĢ birliği ve Kalkınma 

Örgütü‟ne üye ülkelerde son yıllarda göçmen doktor ve hemĢire sayısında %60 artıĢ olduğu 

ifade edilmektedir. [9,14] Sağlık profesyonellerinde beyin göçünün değerlendirilmesinin 

önemi ortadadır. 

Ülkemizde sağlıkta beyin göçüne iliĢkin çalıĢmalar ise sınırlıdır. Özellikle profesyonel olarak 

mesleği icra etmeye baĢlamamıĢ hemĢirelik ve tıp öğrencilerinin konu ile ilgili görüĢlerinin 

önemsenmesi gerekmektedir. Ancak Tıp öğrencileri ile ve hemĢirelik öğrencileri ile beyin 

göçü parametresinde yapılan iki çalıĢma yer almaktadır. Mollahaliloğlu ve ark. (2014) 

tarafından tıp öğrencilerine iliĢkin yapılan çalıĢma sonuçlarına göre, tıp öğrencilerinin 

%70‟inin ülkemizdeki çalıĢma Ģartlarını beyin göçüne etken olarak ifade ettikleri ve erkek 

öğrencilerin beyin göçüne eğilimlerinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir. [23] Demiray ve ark. 

(2020) çalıĢmalarında ise hemĢirelik öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarının ve göç 

etme eğilimlerinin ortalamanın altında olduğu ve pek çok faktörden etkilendiği (öğrenim 

görülen sınıf, ailenin gelir durumu, bilinen yabancı dil düzeyi ve öğrenci değiĢim 

programlarına katılma durumları) tespit edilmiĢtir. [24] 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Artan göçlerle birlikte, sağlık insan gücü planlanmasında göçlerin değerlendirilmesi 

zorunluluk halini almıĢtır. Yoğun göç hareketlerinin olduğu Türkiye‟de son yıllarda beyin 

göçünün arttığına dair bilgiler olsa da yeni ve güvenilir istatistikler yoktur. Bu alanda 

yapılmıĢ araĢtırma sayısı ise oldukça sınırlıdır. [10,17] Ülkemizde hemĢirelikte nitelikli insan 

gücü açığının olduğu ve gelecekte de bu açığın süreceği bilinmektedir. [25] Bu nedenle sağlık 

insan gücü planlanması ve nitelikli insan gücü ve eğitim yatırımlarının kaybına neden 

olamayacak Ģekilde göç hareketlerinin düzenlenebilmesi için sağlık grubu öğrencilerinde göç 

etme eğilimini değerlendirecek araĢtırmaların arttırılmasına ihtiyaç vardır.   

Mesleğe adım atmaya en yakın dönemde olan sağlık grubu öğrencilerinin, beyin göçüne 

yönelik tutumlarının değerlendirilmesi üretken nüfusu artırmayı amaçlayan devlet için ve 

sağlık sektörü için oldukça önemlidir. KuĢkusuz ki sağlık grubu öğrencilerinde beyin göçü 

arttıkça, bakım alan hastalara düĢen sağlık profesyonellerinin sayısı azalacak ve orantılı 

olarak bakımın kalitesi de düĢecektir. Sağlık sektörünün ayakta kalabilmesi, hastaların aldığı 

bakım kalitesinin standardının sağlanması ve en önemlisi de devletin beyin göçü ile mücadele 

etmek için sağlık grubu öğrencilerinin yaĢam ve ekonomik Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik 

kanun tekliflerinin ve politikaların geliĢtirilmesinde önemli bir adım olabilecektir. ÇalıĢmalar 

ile beyin göçünün belirlenmesinin öncelikle sağlık grubu öğrencilerine, dolayısıyla hastaların 

aldıkları sağlık bakım hizmetlerinin kalitesine ve literatüre ciddi katkılar sağlayacağı 

düĢünülmektedir.        
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ÖZET 

Amerika BirleĢik Devletleri ÇalıĢma Ġstatistikleri Bürosu verilerine göre, 2016 yılında 5190 

ölümcül iĢ kazası ve 2,9 milyon ölümcül olmayan yaralanma meydana gelmiĢtir. Ölümcül iĢ 

kazaları 100,000‟de 3,6 ; ölümcül olmayan iĢ kazaları ise %2,9 oranları ile karĢımıza 

çıkmaktadır. Yabancı uyruklu iĢçilerin uğradığı iĢ kazası ile ilgili literatürde birçok çalıĢma 

vardır. Yabancı iĢçiler farklı kültürlere, dillere, çalıĢma yöntemlerine ve psikolojik zorluklara 

uyum sağlamak zorunda olmaları nedeniyle yerli iĢçilere göre üç kat daha fazla iĢ kazasına 

maruz kaldıklarını gösteren çalıĢmaların yanında yerli iĢçiler ile yabancı iĢçiler arasında iĢ 

kazasına maruz kalma açısından fark olmadığını gösteren çalıĢmalar da mevcuttur. Bu 

çalıĢma Acil Tıp Kliniğimizde 01.01.2019-01.01.2020 tarihleri arasında baĢvuran yabancı 

uyruklu iĢ kazası geçiren hastaların retrospektif olarak hastane otomasyon sistemi ve hasta 

dosyaları incelenerek  yapıldı. ÇalıĢmanın yapıldığı 2019-2020 yılları arasında acil servise iĢ 

kazası nedeniyle baĢvuran yabancı uyruklu hastalar incelendiğinde çalıĢmaya dahil edilen 

hasta sayısı 111 olduğu anlaĢılmaktadır. Hastaların %96,4 (n=107) erkek, %3,6 (n=4) kadın 

olduğu görülmektedir. Hastaların yaĢ ortalaması 27,86±8,73 (min:13, max:60) olup erkek 

hastaların yaĢ ortalaması 27,71, kadın hastaların yaĢ ortalaması 31,75dir. Hastaların 

uyruklarına göre dağılımına bakıldığında %76,6 (n=85) suriye, %6,3 (n=7) afganistan, %3,6 

(n=4) Özbekistan, %2,7 (n=3) Azerbaycan, %2,7 (n=3) iran, %2,7 (n=3) Türkmenistan, %0,9 

(n=1) Gürcistan, %0,9 (n=1) ırak, %0,9 (n=1) mısır, %0,9 (n=1) Pakistan, %0,9 (n=1) sri 

lanka, %0,9 (n=1) ürdün olarak bulunmuĢtır. . Her ne kadar en sık baĢvuru tanısı yumuĢak 

doku travması olsa da hayatı tehdit eden multitravma, yüksekten düĢme ve ekstremite kırıkları 

göz ardı edilmemelidir. Söz konusu bu hayatı tehdit eden travmalara karĢı koruyucu ekipman 

ve iĢ güvenliği açısından dil ve kültürel problemler de düĢünülerek yabancı hastalara ulaĢmak; 

oluĢacak iĢ gücü kaybı, mortalite ve morbiditeyi azaltmak açısından önem arzetmektedir. 

Yüzde 13,5 oranı ile hastaneye yatıĢ yapılması, klinisyenin iĢ kazası yönetiminde daha 

dikkatli olması açısından önemlidir.  

Anahtar Kelime: Yabancı uyruklu iĢçi, iĢ kazası, acil servis, mülteci iĢçiler 

 

GĠRĠġ 

Ülkemiz iĢ kanununa göre iĢ kazası; iĢçinin iĢyerinde bulunduğu sırada, iĢveren tarafından 

yürütülmekte olan iĢ nedeniyle, iĢçinin iĢveren tarafınca görevle baĢka bir yere gönderilmesi 

yüzünden asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda, doğum sonrası anne iĢçinin çocuğuna süt 

vermek için ayrılan zamanlarda, iĢçinin iĢveren tarafından sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı 

yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 

sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanır. ĠĢ kazası sayılarını doğru 
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ve net olarak bilmek zordur. Bu zorluk eksik bildirim nedeniyle olup sadece ülkemiz için 

değil bütün dünyada yaĢanan ortak bir handikaptır. Amerika BirleĢik Devletleri ÇalıĢma 

Ġstatistikleri Bürosu verilerine göre, 2016 yılında 5190 ölümcül iĢ kazası ve 2,9 milyon 

ölümcül olmayan yaralanma meydana gelmiĢtir. Ölümcül iĢ kazaları 100,000‟de 3,6 ; ölümcül 

olmayan iĢ kazaları ise %2,9 oranları ile karĢımıza çıkmaktadır (1,2).  

Hem kuruluĢlar hem de insanlar üzerinde istenmeyen problemlere neden olan iĢ kazaları artık 

giderek daha çok toplumsal bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu durumda iĢ 

kazalarının önlenmesi, çalıĢma yaĢamının kalitesini artıracağı ve aynı zamanda mal ve 

hizmetlerin üretimine atfedilebilen doğrudan ve dolaylı maliyetlerin azaltılmasına da katkıda 

bulunabileceği için dikkate değer bir husustur (5). 

Yabancı uyruklu iĢçilerin uğradığı iĢ kazası ile ilgili literatürde birçok çalıĢma vardır. Yabancı 

iĢçiler farklı kültürlere, dillere, çalıĢma yöntemlerine ve psikolojik zorluklara uyum sağlamak 

zorunda olmaları nedeniyle yerli iĢçilere göre üç kat daha fazla iĢ kazasına maruz kaldıklarını 

gösteren çalıĢmaların yanında yerli iĢçiler ile yabancı iĢçiler arasında iĢ kazasına maruz kalma 

açısından fark olmadığını gösteren çalıĢmalar da mevcuttur (3). 

Meslek hastalıkları ve iĢ kazaları; birinci basamak pratiğinde, acil tıpta, iĢ sağlığı ve çeĢitli 

tıbbi uzmanlık alanlarında hem tanısal hem de önleyici bakım açısından ele alınabilir. Biz bu 

çalıĢmamızda acil servise baĢvuran iĢ kazalarında yabancı uyruklu iĢçiler kesitini ele alarak 

acil servis hekimleri baĢta olmak üzere bütün disiplinlere aydınlatıcı bilgi vermeyi hedefledik.       

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma Acil Tıp Kliniğimizde 01.01.2019-01.01.2020 tarihleri arasında baĢvuran yabancı 

uyruklu iĢ kazası geçiren hastaların retrospektif olarak hastane otomasyon sistemi ve hasta 

dosyaları incelenerek  yapıldı.  

Tüm istatistiksel veriler Windows için SPSS 24.0 versiyonu programı ile yapıldı. Hastaların 

demografik incelemesinde betimleyici istatistlik kullanıldı. ÇalıĢma verileri değerlendirilirken 

numerik değerler ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi.  

BULGULAR 

ÇalıĢmanın yapıldığı 2019-2020 yılları arasında acil servise iĢ kazası nedeniyle baĢvuran 

yabancı uyruklu hastalar incelendiğinde çalıĢmaya dahil edilen hasta sayısı 111 olduğu 

anlaĢılmaktadır. Hastaların %96,4 (n=107) erkek, %3,6 (n=4) kadın olduğu görülmektedir. 

Hastaların yaĢ ortalaması 27,86±8,73 (min:13, max:60) olup erkek hastaların yaĢ ortalaması 

27,71, kadın hastaların yaĢ ortalaması 31,75dir. Hastaların uyruklarına göre dağılımına 

bakıldığında %76,6 (n=85) suriye, %6,3 (n=7) afganistan, %3,6 (n=4) Özbekistan, %2,7 

(n=3) Azerbaycan, %2,7 (n=3) iran, %2,7 (n=3) Türkmenistan, %0,9 (n=1) Gürcistan, %0,9 

(n=1) ırak, %0,9 (n=1) mısır, %0,9 (n=1) Pakistan, %0,9 (n=1) sri lanka, %0,9 (n=1) ürdün 

olarak bulunmuĢtır. Hastaların baĢvuru zamanlarına baktığımızda hafta içi mesai saatlerinde 

baĢvuru %48,6 (n=54), hafta içi mesai saatleri dıĢındaki zamanlarda baĢvuru %32,4 (n=36), 

hafta sonu baĢvuru %18,9 (n=21) Ģeklindedir. Hastanın baĢvuru Ģekli incelendiğinde normal 

baĢvuru (ayaktan baĢvuru) %80,2 (n=89), acil sağlık hizmetleri (112) ile baĢvuru %19,8 

(n=22) olarak karĢımıza çıkmaktadır.  (Tablo 1).  
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BaĢvuru Zamanı 

hafta içi 

mesai saati 

(08.00-

17.00) 

hafta içi 

mesai 

saati dıĢı 

(17.00-

08.00) 

hafta 

sonu 

Hastanın 

BaĢvuru ġekli 

Normal baĢvuru 

(ayaktan baĢvuru) 

n 42 31 16 

% 47,19% 34,83% 17,98% 

112 ile baĢvuru n 12 5 5 

% 54,55% 22,73% 22,73% 

Tablo 1. Hastaların baĢvuru Ģekli ile baĢvuru zamanının karĢılaĢtırılması 

 

 

Belirtilen tarihteki baĢvuran yabancı uyruklu iĢ kazalarının tanı dağılımı Ģu Ģekildedir; %68,5 

(n=76) yumuĢak doku travması, %17,1 (n=19) ekstremite kırıkları ve çıkıkları, %5,4 (n=6) 

yüksekten düĢme ve multi travma hastaları, %4,5 (n=5) göz ve orbita yaralanmaları, %1,8 

(n=2) elektrik çarpması, %1,8 (n=2) bayılayazma ve bayılma (senkop), %0,9 (n=1) yanıklar. 

Klinik sonlanımına bakıldığında hastaların %85,6 (n=95) taburcu olduğu, %13,5 (n=15)‟inin 

ise hastaneye yatıĢının yapıldığı anlaĢılmaktadır (Tablo 2). 

 

 

Klinik Sonlanım 

Taburcu YatıĢ 

Tanılar Yüksekten düĢme & 

multi travma 

n 3 2 

% 60,00% 40,00% 

YumuĢak doku 

travması 

n 69 7 

% 90,79% 9,21% 

Elektrik çarpması n 2 0 

% 100,00% 0,00% 

Göz ve orbita 

yaralanması 

n 5 0 

% 100,00% 0,00% 

Ekstremite kırıkları & 

çıkıkları 

n 13 6 

% 68,42% 31,58% 

Bayılayazma ve 

bayılma (senkop) 

n 2 0 

% 100,00% 0,00% 

Yanıklar n 1 0 

% 100,00% 0,00% 

Tablo 2. Hastaların aldığı tanılar ile klinik sonlanımının karĢılaĢtırılması 

SONUÇ 

ÇalıĢmamızdaki kadın erkek oranı literatür ile uyumlu olup erkeklerin oranı belirgin yüksektir 

(4). Ülkemizde mülteci etnik yapısı ile paralel olarak, yabancı iĢçilerin büyük çoğunluğu 

Suriyelidir. ĠĢ kazaları incelendiğinde hasta baĢvurularının en çok hafta içi mesai saatlerinde 
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ve baĢvuru Ģekli olarak ayaktan direk baĢvuru Ģeklinde olduğu görülmektedir. Her ne kadar en 

sık baĢvuru tanısı yumuĢak doku travması olsa da hayatı tehdit eden multitravma, yüksekten 

düĢme ve ekstremite kırıkları göz ardı edilmemelidir. Söz konusu bu hayatı tehdit eden 

travmalara karĢı koruyucu ekipman ve iĢ güvenliği açısından dil ve kültürel problemler de 

düĢünülerek yabancı hastalara ulaĢmak; oluĢacak iĢ gücü kaybı, mortalite ve morbiditeyi 

azaltmak açısından önem arzetmektedir. Yüzde 13,5 oranı ile hastaneye yatıĢ yapılması, 

klinisyenin iĢ kazası yönetiminde daha dikkatli olması açısından önemlidir.  
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3- Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

4- Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 

 

 

ÖZET 

ĠĢ kazaları, istatistiksel olarak görülme sıklığı ve ciddiyeti ile yıldan yıla artıĢ göstermekte ve 

ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢ kazalarının genellikle ilk 

baĢvurusu acil servislere olmaktadır. Biz bu çalıĢmamızda Covid-19 pandemisinin iĢ kazaları 

üzerindeki etkilerini inceleyerek Covid-19 öncesi dönem ile Covid-19 sonrası dönemi 

karĢılaĢtırmayı hedefledik. Bu çalıĢma Acil Tıp Kliniğine 01.01.2020 – 01.06.2020 tarihleri 

arasında iĢ kazası nedeniyle baĢvuran hastaların retrospektif olarak hastane otomasyon sistemi 

ve hasta dosyaları incelenerek  yapıldı. ÇalıĢmamıza dahil edilen hasta sayısı 60 olup %93,3 

(n=56) erkek, %6,7 (n=4) kadındır. Covid öncesi dönemin yaĢ ortalaması 29,18±7,808 

(min:16;max:45), covid sonrası dönemin yaĢ ortalaması 28,63±9,496 (min:16;max:57)‟dır. 

Covid öncesi dönemdeki erkek hasta oranı %87,88 (n=29), kadın hasta oranı %12,12 (n=4) 

olup covid sonrası dönemdeki hastaların tamamı erkektir. Covid öncesi dönemde normal 

baĢvuru %81,82 (n=27), 112 ile baĢvuru %18,18 (n=6) olup Covid sonrası dönemde normal 

baĢvuru %66,67 (n=18), 112 ile baĢvuru %33,33 (n=9)dur. Hasta baĢvuruları açısından her iki 

dönem karĢılaĢtırıldığında; covid öncesi dönemde hastaların %39,39 (n=13) hafta içi mesai 

saatlerinde, %39,39 (n=13) hafta içi mesai saati dıĢında, %21,21 (n=7) hafta sonu baĢvurmuĢ 

olup covid sonrası dönemde hastaların %55,56 (n=15) hafta içi mesai saati dıĢında, %37,04 

(n=10) hafta içi mesai saati içerisinde, %7,41 (n=2) hafta sonu baĢvurduğu görülmektedir. 

Covid-19 sonrası dönemde hasta baĢvuru zamanları karĢılaĢtırıldığında hafta sonu 

baĢvurularında oransal olarak düĢüĢ görülmektedir. Bu sonuç Covid-19 salgını ile mücadele 

için alınan tedbirler ile alakalı olduğunu düĢünmekteyiz. 

Anahtar Kelime: Covid-19, iĢ kazası, acil servis 

 

GĠRĠġ 

ĠĢ kazaları, istatistiksel olarak görülme sıklığı ve ciddiyeti ile yıldan yıla artıĢ göstermekte ve 

ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢ kazaları ile ilgili yapılan 

çalıĢmalardan anlaĢıldığı üzere kazazedenin yanı sıra aileleri ve iĢ arkadaĢları üzerindeki 

olumsuz etkileri de önemli boyuttadır (1). ĠĢ kazaları konusu multidisipliner yaklaĢım 

gerektirmektedir. ĠĢ sağlığı, acil tıp, birinci basamak sağlık hizmetleri gibi disiplinlerin ortak 

mücadele etmesi gereken çok boyutlu bir konudur.  

Covid-19 döneminde gerek hastane / iĢ yerleri yapılanmalarında gerekse de hasta 

çeĢitliliğinde birtakım değiĢimler görülmüĢtür. Covid-19 döneminde koagülopati baĢta olmak 

üzere bir takım temel fizyolojik iĢleyiĢte bozulmalara sebep olmaktadır (2,3,4).  
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ĠĢ kazalarının genellikle ilk baĢvurusu acil servislere olmaktadır. Biz bu çalıĢmamızda Covid-

19 pandemisinin iĢ kazaları üzerindeki etkilerini inceleyerek Covid-19 öncesi dönem ile 

Covid-19 sonrası dönemi karĢılaĢtırmayı hedefledik.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma Acil Tıp Kliniğine 01.01.2020 – 01.06.2020 tarihleri arasında iĢ kazası nedeniyle 

baĢvuran hastaların retrospektif olarak hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyaları 

incelenerek  yapıldı. Söz konusu tarih 2 kısımda değerlendirildi. Bakanlığımızın ülkemizde 

Covid vakası görülme tarihi olarak açıkladığı 10.03.2020 Tarihi öncesi gelen iĢ kazası tanılı 

hastalar Covid öncesi iĢ kazası grubu, 10.03.2020 Tarihi sonrası gelen iĢ kazası tanılı hastalar 

Covid sonrası iĢ kazası grubu olarak incelendi. Hem bütün örneklem grubunda hem de her iki 

alt grupta hastaların yaĢ ortalamaları, cinsiyet dağılımı, tanıları, baĢvuru Ģekilleri, baĢvuru 

zamanları ve klinik sonlanımları karĢılaĢtırıldı. 

Tüm istatistiksel veriler Windows için SPSS 24.0 versiyonu programı ile yapıldı. Hastaların 

demografik incelemesinde betimleyici istatisttik kullanıldı. ÇalıĢmada verileri 

değerlendirilirken nitel olması halinde ki-kare testi uygulandı. ÇalıĢma verileri 

değerlendirilirken numerik değerler ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. Klinik 

araĢtırma kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢma ile iki bağımsız grup arasındaki nonparametrik 

nitelikte olan iliĢki kurulan değiĢkenlerin kategorik (nominal ya da ordinal), nümerik  

bağımsız grup olma durumuna göre de istatistiksel değerlendirmelerde Mann- Whitney U testi 

kullanılmıĢtır.  Sonuçlar p <0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

BULGULAR 

ÇalıĢmamıza dahil edilen hasta sayısı 60 olup %93,3 (n=56) erkek, %6,7 (n=4) kadındır. 

Hastaların yaĢ ortalaması 28,93±8,537 (min:16;max:57)dir. Acil servise iĢ kazası nedeniyle 

baĢvuran hastaların %75 (n=45) normal baĢvuru (ayaktan baĢvuru) %25 (n=15) acil sağlık 

hizmetleri ile baĢvurduğu görülmektedir. Acil servise gelen iĢ kazalarının geliĢ zamanları 

incelendiğinde %46,7 (n=28) hafta içi mesai saati dıĢında geldiği, %38,3 (n=23) hafta içi 

mesai saatlerinde geldiği ve % 15 (n=9) hafta sonu geldiği görülmektedir. Acil servise 

baĢvuran iĢ kazalarının incelendiği çalıĢmamızda belirtilen tarihlerde baĢvuran hastaların 

tanıları incelendiğinde; %71,7 (n=43) yumuĢak doku travması, %8,3 (n=5) multitravma, %6,7 

(n=4) ekstremite kırıkları, %6,7 (n=4) göz ve orbita yaralanmaları, %5 (n=3) beyin 

kanamaları, %1,7 (n=1) senkop olduğu görülmektedir. Bütün çalıĢma grubu incelendiğinde 

hastaların klinik sonlanımı %83,3 (n=50) taburcu, %15 (n=9) hastaneye yatıĢ ve %1,7 (n=1) 

ölüm Ģeklindedir. ÇalıĢmaya dahil edilen hastaların %55 (n=33) Covid öncesi dönem grubu, 

%45 (n=27) Covid sonrası dönem grubudur.   

Covid öncesi dönemin yaĢ ortalaması 29,18±7,808 (min:16;max:45), covid sonrası dönemin 

yaĢ ortalaması 28,63±9,496 (min:16;max:57)dır. Covid öncesi ve sonrası dönemin tanılarının 

karĢılaĢtırılması tablo 1‟de gösterilmiĢtir. 
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Covid Öncesi Dönem Covid Sonrası Dönem Bütün Gruplar 

n % n % n % 

Tanılar Yumuşak Doku 

Travması 

23 69,7% 20 74,1% 43 71,7% 

Multitravma 4 12,1% 1 3,7% 5 8,3% 

Ekstremite Kırıkları 3 9,1% 1 3,7% 4 6,7% 

Göz ve Orbita 

Yaralanmaları 

2 6,1% 2 7,4% 4 6,7% 

Bayılayazma ve 

Bayılma (Senkop) 

1 3,0% 0 0,0% 1 1,7% 

Beyin Kanamaları 0 0,0% 3 11,1% 3 5,0% 

Tablo 1. Covid öncesi dönem ile Covid sonrası dönemdeki iĢ kazası tanıların karĢılaĢtırılması 

 

Covid öncesi dönemdeki erkek hasta oranı %87,88 (n=29), kadın hasta oranı %12,12 (n=4) 

olup covid sonrası dönemdeki hastaların tamamı erkektir. Covid öncesi dönemde normal 

baĢvuru %81,82 (n=27), 112 ile baĢvuru %18,18 (n=6) olup Covid sonrası dönemde normal 

baĢvuru %66,67 (n=18), 112 ile baĢvuru %33,33 (n=9)dur. Hasta baĢvuruları açısından her iki 

dönem karĢılaĢtırıldığında; covid öncesi dönemde hastaların %39,39 (n=13) hafta içi mesai 

saatlerinde, %39,39 (n=13) hafta içi mesai saati dıĢında, %21,21 (n=7) hafta sonu baĢvurmuĢ 

olup covid sonrası dönemde hastaların %55,56 (n=15) hafta içi mesai saati dıĢında, %37,04 

(n=10) hafta içi mesai saati içerisinde, %7,41 (n=2) hafta sonu baĢvurduğu görülmektedir. 

Her iki dönemdeki hastaların klinik sonlanımı tablo 2‟de gösterilmiĢtir. Covid öncesi dönemle 

covid sonrası dönemde görülen hastalıklar incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı p:0,263. 

 

 

 

 

 

Covid Öncesi Dönem Covid Sonrası Dönem 

n % n % 

Klinik Sonlanım Taburcu 28 84,85% 22 81,48% 

Hastaneye Yatış 5 15,15% 4 14,81% 

Ölüm 0 0,00% 1 3,70% 

Tablo 2. Covid öncesi dönem ile Covid sonrası dönemdeki hastaların klinik sonlanımlarının 

karĢılaĢtırılması 

 

SONUÇ 

ÇalıĢmamız bulguları incelendiğinde Covid-19 dönemde hastanemize baĢvurularda travmaya 

bağlı beyin kanamaları gibi hemorajik komplikasyonların ve bu ciddi komplikasyonlara bağlı 

ölümlerin daha fazla görüldüğü istatistiksel olarak anlamlı olmasa da oran olarak fark olduğu 
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saptanmıĢtır. Bu sonuç ile alakalı olarak çok merkezli ve daha fazla vaka içeren çalıĢmalar 

yapılarak Covid-19‟un travma ciddiyetine etkisi araĢtırılmalıdır. Covid-19 sonrası dönemde 

hasta baĢvuru zamanları karĢılaĢtırıldığında hafta sonu baĢvurularında oran olarak anlamlı 

düĢüĢ görülmektedir. Bu sonuç Covid-19 salgını ile mücadele için alınan tedbirler ile alakalı 

olduğunu düĢünmekteyiz. 
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KORONAVĠRÜSÜN BEYNE YOLCULUĞU 

Rabia Sena Türker 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 0000-0002-2017-7159 

 

ÖZET 

Son 1 yıl içerisinde tüm dünya genelinde en önemli sağlık problemi haline gelen 

Covid-19‟un bilinen respiratuar sistem komplikasyonlarının yanı sıra, santral sinir sistemiyle 

ilgili bazı semptomlarının da ortaya çıkmasıyla bilim insanları tarafından koronavirüsün 

santral sinir sistemine (SSS) geçip geçemeyeceği konusunda çeĢitli araĢtırmalar yürütülmeye 

baĢlanmıĢtır. Koronavirüs ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde saptanarak SARS-CoV-2 (Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ismini almıĢtır. Koronavirüsün, etkilerini ACE2 

(Angiotensin Converting Enzyme-2) reseptörlerine bağlanarak gösterdiği saptanmıĢtır. Bu 

sunumda koronavirüs yapısı ve çeĢitleri, kan beyin bariyerinin fizyolojik yapısı ve olası 

infiltrasyon teorileri ile ilgili geniĢ bir derleme sunulacaktır. Bu semptomların virüslerin 

geçiĢi sonucunda mı, yoksa sistemik sekonder etkiler sonucunda mı oluĢtuğu 

değerlendirilecektir. 

Covid-19 pandemisinin kaynağı olan SARS-CoV-2 virüsü, etkinliğini taç kısmında 

bulunan S Spike proteini ile sağlar. Alt üniteleri olan S1 ve S2 proteinlerinin farklı 

mekanizmaları mevcuttur. S1 proteini, virüsün konak hücrelerinde bulunan reseptörler 

tarafından tanınıp hücreye bağlanabilmesini sağlarken S2 proteini de virüsün hücre 

membranına entegre olarak hücre içine geçiĢini sağlar. 

Fizyolojik olarak virüslerin sinir sistemine geçiĢleri mümkün değildir. Kan beyin 

bariyeri (KBB) olarak bilinen ve tüm toksin, bakteri ve virüslerin beyin dokularına infiltre 

olmasını engelleyen bu filtrasyon sistemi; bazı durumlarda bozularak çeĢitli virüslerin 

geçiĢine olanak sağlayabilir. Kan beyin bariyeri, beyin mikrovaskülatöründe bulunan endotel 

tabakası, astrosit ve perisitlerle oluĢturulur. ÇeĢitli hastalık durumlarında bu bariyerin 

bütünlüğü bozulur ve periferik kandaki bazı ögeler beyne ulaĢarak burada çeĢitli patolojilere 

neden olur. 

Ancak daha önce yapılan çalıĢmalar aracılığıyla, insan koronavirüslerinin (Human 

Coronavirus-HCoV) kan beyin bariyerini aĢarak respiratuvar sistem üzerinden SSS‟ye 

transnöral ve hematojenik yollarla geçerek ensefalit ve baĢka nörolojik hastalıklara neden 

olabileceği kanıtlanmıĢtır. Spesifik olarak SARS-CoV'un SSS'ye geçiĢi ile ilgili bulgular ise 

ilk olarak 2003 yılında, Hong Kong'da bir kadının beyin omurilik sıvısında (BOS) yapılan 

PCR testi ile tespit edilmiĢtir. Yapılan baĢka bir araĢtırmada ise Ġnfluenza belirtileri ile 

hastaneye baĢvuran bir hastadan alınan swab örneğinde herhangi bir virüse rastlanmamıĢ 

ancak yaĢadığı baygınlık sonrasında kendisinden alınan BOS sıvısı qt-PCR testinde SARS-

CoV-2 virüsüne rastlanmıĢtır.  

Tüm bu geliĢmeler ıĢığında SARS-CoV-2‟nin beyne geçebildiği sonucuna 

varılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Santral Sinir Sistemi, Kan-Beyin Bariyeri 
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1. GĠRĠġ  

 Bu çalıĢmada, korona virüs olarak bilinen SARS-CoV-2 virüsünün santral sinir sistemi 

üzerindeki etkileri derlenmiĢtir. Bildirilen vakalarda gözlenen yoğun santral sinir sistemi 

kaynaklı etkiler sonucunda dünya genelinde SARS-CoV-2 ve santral sinir sistemi iliĢkisi 

incelenmeye baĢlanmıĢ ve çeĢitli hipotezler öne sürülmüĢtür.  

 Korona virüsler; 2002/2003 yılında SARS, 2012 yılında MERS ve 2019 yılında 

SARS-CoV-2 pandemisi olmak üzere son 18 yılda 3 büyük pandemiye neden olmuĢtur (da 

Costa vd., 2020). 113 hastayla yapılan retrospektif bir çalıĢmada hastaların %36‟sının santral 

sinir sistemiyle iliĢkili belirtiler gösterdiği saptanmıĢtır (T. Chen vd., 2020). Bu semptomların 

virüsün santral sinir sistemine (SSS) geçiĢi dolayısıyla mı yoksa sistemik etkiler sonucu 

SSS‟de oluĢan inflamasyon kaynaklı belirtiler mi olduğu tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Çünkü 

SSS, kan beyin bariyeri (KBB) adı verilen bir bariyerle korunmakta, virüs bakteri ve 

toksinlerin geçiĢi bu bariyerle engellenmektedir.  

  Fizyolojik olarak virüslerin sinir sistemine geçiĢleri mümkün değildir. Kan beyin 

bariyeri (KBB) olarak bilinen ve tüm toksin, bakteri ve virüslerin beyin dokularına infiltre 

olmasını engelleyen bu filtrasyon sistemi; bazı durumlarda bozularak çeĢitli virüslerin 

geçiĢine olanak sağlayabilir (Mueller vd., 2005). Kan beyin bariyeri, beyin 

mikrovaskülatöründe bulunan endotel tabakası, astrosit ve perisitlerle oluĢturulur (Abbott vd., 

2010). Ancak inflamasyon, tümör, travma durumlarında bu bariyerin hasar gördüğü 

bilinmektedir. Buna ek olarak bugüne dek 6 adet virüsün KBB‟yi geçebildiği bildirilmiĢtir. 

HIV, HTLV-1 gibi KBB‟yi geçebilen virüslere nörotropik virüs adı verilir (Miller vd., 2012). 

  SARS-CoV-2 virüsü, etkinliğini taç kısmında bulunan S Spike proteini ile sağlar. Bu 

proteinin 2 alt ünitesi bulunmaktadır ve bu ünitelerin farklı fonksiyonları vardır. S1 ünitesi, 

virüsün konak hücrelerinde bulunan reseptörler tarafından tanınıp hücreye bağlanabilmesini 

sağlarken S2 ünitesi de virüsün hücre membranına entegre olarak hücre içine geçiĢini sağlar 

(Huang vd., 2020). 

  Koronavirüsün, etkilerini ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme-2) reseptörlerine 

bağlanarak gösterdiği saptanmıĢtır (Desforges vd., 2014). 

   

 

2. SARS-CoV-2’nin Nörotropik Mekanizmaları 

 

2.1. Nörotropik Virüs 

 

SSS‟ye geçebilen virüslere nörotropik virüsler denmektedir. Bugüne kadar 

nörovirulense sahip olduğu bilinen birçok virüs çeĢidi vardır. Özellikle Enterovirüs 

grubundan Poliovirüs, Koksakivirüs, HRV gibi virüsler SSS‟ye geçerek ciddi patolojilere 

neden olmaktadır (Desforges vd., 2019). Virüsün tutulumuna göre oluĢan patoloji; beyin 

dokusunda gerçekleĢmesi durumunda ensefalit, omurilikte tutulması durumunda miyelit, 

zarlarda tutulması durumunda ise menenjit adını almaktadır (Swanson & McGavern, 2015).  

 

2.2. Virüslerin Nörotropik Mekanizmaları 

 

-Hematojenik Yolak: Virüslerin olası bir viremi durumunda dahi SSS‟ye geçememesi, 

KBB tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu bariyerin aĢılabildiği birtakım durumlar mevcuttur. 

Örneğin bazı viral proteinler KBB‟nin açılmasına olanak sağlamaktadır. WNV ve JEV 

virüslerinde bulunan NS1 proteini, endotel hücrelerinde degredasyon yaparak KBB 

permeabilitesini artırır. KBB‟den geçiĢ mekanizmalarına baĢka bir örnek ise periferik ve 

santral sistemi arasında geçiĢ yapabilen çeĢitli monositler aracılığıyla olmaktadır. Virüs ve 
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bakteri gibi patojenleri yüksek derecede fagosite edebilme özelliğine sahip bu hücrelerin 

virüsü endositozla içlerine alarak parçalayamadan SSS‟ye geçmesiyle içeride serbestleĢir ve 

virüs; bağıĢıklık sisteminin kendi hücresi tarafından içeriye taĢınmıĢ olur. Son olaraksa direkt 

olarak endotel hücresinin içine, oradan da SSS‟ye geçebilmektedirler (Z. Chen & Li, 2020).  

-Nörojenik Yolak: Virüsün kan yoluyla değil de direkt olarak kraniyal sinirler, serbest 

sinir uçları (Bohmwald vd., 2018) veya beyindeki sirkümventriküler bölgelere bilgi taĢıyan 

sinir hatları ile retrograd olarak taĢındığı hipotezlerini kapsamaktadır. Nöral devrelerdeki 

retrograd taĢınım fenomeni uzun süredir bilinmektedir. Bu taĢınmanın aktif taĢınma 

yöntemiyle dinein ve kinezin (Swanson & McGavern, 2015) gibi motor proteinleri veya 

mikrotübüllerle(Hatch Berth vd., 2009) gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir.  

Kraniyal sinirler, beyinden çıkarak periferdeki farklı bölgeleri inerve eden 12 çift 

sinirden oluĢur. Virüsleri periferden santrale taĢıyan kraniyal sinirlerin Olfaktör, Trigeminal 

ve Vagus sinirleri olabileceği düĢünülmektedir. IAV virüsünün farelerde Vagus siniri ile 

SSS‟ye geçtiği tespit edilmiĢtir (Matsuda vd., 2004). Yapılan baĢka bir çalıĢmada ise H5N1 

virüsünün Trigeminal ganglia üzerinden beyin sapına ulaĢtığı bildirilmiĢtir (Park vd., 2002). 

Yine SARS-CoV-2 enfekte 33 bireyle yapılan immunohistokimyasal görüntülemelerde, 

virüsün Olfaktör sinir yolağı üzerinden ilerlediği tespit edilmiĢtir (Meinhardt vd., 2020). 

Virüsün sebep olduğu tat ve koku disfonksiyonunun da bu nedenle oluĢabileceği 

düĢünülmektedir.  

Sirkümventriküler organ, beyinde kan beyin bariyerinin bulunmadığı bölgelerdir. 

ÇeĢitli vital savunma mekanizmaları dolayısıyla; area postrema, medyan eminens, 

nörohipofiz, pineal bez, subfornikal organ ve lamina terminalis olmak üzere toplamda 6 

bölgede bu bariyer bulunmamaktadır (Ballabh vd., 2004). Örneğin beynin kusma merkezi 

olan area postremada, kandaki toksin veya patojenlerin anında tespit edilip en kısa sürede 

kusma refleksiyle sindirim kanalından alınan maddenin uzaklaĢtırılabilmesi adına KBB 

bulunmamaktadır. Ya da yine nörohipofizde gerekli durumlarda hızlı ısı regülasyonunun 

sağlanabilmesi için bu bariyerin varlığından söz edilemez. Bu bölgelerden, viremi durumunda 

kan dolaĢımına geçmiĢ olan virüslerin beyne geçebilmesi mümkün olabilmektedir.  

Serbest sinir uçları, miyelinsiz nöron aksonlarının direkt mukozaya ya da dokuya 

açılan kısımlarıdır. DıĢarıdaki değiĢikliklerin hızlıca algılanıp gerekli fizyolojik cevapların 

oluĢturulabilmesi, bu serbest sinir uçlarıyla sağlanır. Akciğerlerde alveol yüzeylerinde 

bulunan kemoreseptör ve mekanoreseptörler; mekanik ve kimyasal tehditleri algılayarak 

akciğerlerin bronkopulmoner sistemindeki düz kasların kasılmasını ve akciğere giden havanın 

azaltılmasını sağlayan uyarıları kontrol eden ve beyin sapında bulunan Nucleus ambiguus‟a 

bilgi götürür. Yapılan bir çalıĢmada bu yolak boyunca çeĢitli virüs antijenlerine rastlanmıĢtır 

ve virüslerin beyne bu yol üzerinden ulaĢtığı tespit edilmiĢtir (Li vd., 2020).  

  

2.3. Covid-19‟un SSS Kaynaklı Semptomları 

 

Bilim insanlarının pandeminin baĢından itibaren SARS-CoV-2‟nin SSS‟ye 

geçebileceğine dair oluĢan kanıları, doktorların yaptığı vaka bildirimleri ile güçlenmiĢtir. 

Yapılan yayınlarda ve araĢtırmalarda tespit edilen en önemli nörolojik semptomlar: baĢ ağrısı, 

bilinç azalması, nöbet, konfüzyon, ataksi, diplopi, nistagmus, parsiyel epilepsi, kognitif 

bozukluk, ajitasyon, parestezi, titreĢim hissi algılama bozukluğu ve arefleksi Ģeklinde 

belirtilmiĢtir (Ellul vd., 2020). 

 

2.4. Santral Sinir Sistemine Geçtiği Tespit Edilen Ġlk SARS-CoV-2 Vakası 

 

2020 yılı ġubat ayında Çin‟den bildirilen bir vakada, 24 yaĢındaki bir erkek hastanın 

baĢ ağrısı ve yorgunluk Ģikayetiyle baĢvurduğu hastanede kendisine influenza testi yapılmıĢ 
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ve sonucu negatif çıkmasına rağmen Laninamivir ve antipiretik ilaçlar reçete edilmiĢtir. 5 

günün sonunda Ģikayetleri artan hastanın yeniden akciğer filmi çekilmiĢ ve sonucun negatif 

olması dolayısıyla evine gönderilmiĢtir. 9. günde geçirdiği baygınlık sonrası yeniden 

hastaneye ambulansla getirilmiĢ ve jeneralize nöbetler geçirmeye devam etmiĢtir. Burnundan 

alınan swab örneğinde SARS-CoV-2 testi negatif çıkarken, beyin omurilik sıvısından alınan 

testte SARS-CoV-2 testi pozitif çıkmıĢtır (Moriguchi vd., 2020).  

 

2.5. SARS-CoV-2‟nin Spike Proteini Ġle Ġlgili Son GeliĢmeler 

 

Yakın zamanda yapılan bir çalıĢmada SARS-CoV-2‟nin S1 ünitesi radyoaktif bir 

maddeyle boyanarak farelere intravenöz yoldan verildiğinde radyoaktif boyalı ünitenin 

akciğer, dalak, böbrek, karaciğer ve beyin parenkimal boĢluğuna geçtiği tespit edilmiĢtir. 

Virüs intanazal yoldan verildiğinde aynı Ģekilde beyne geçtiği ancak bu geçiĢin intravenöz 

yola kıyasla 1/10 oranında gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Tutulumun özellikle olfaktör bulb ve 

hipokampüste gerçekleĢtiği görülmüĢtür (Rhea vd., 2020). 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

 Bu derlemede özetlenen tüm veriler ıĢığında SARS-CoV-2‟nin çok ciddi nörolojik 

komplikasyonlara yol açabildiği gösterilmiĢtir. Bu semptomların enfeksiyon kaynaklı mı 

inflamasyon kaynaklı mı olduğu konusunda oluĢan soru iĢaretlerinin giderilmesini sağlayan 

son derece önemli enfeksiyon bulguları paylaĢılmıĢtır. Virüsün mutasyon geçirebildiği, 

bulaĢıcılığı veya patojenitesinin değiĢebileceği bilindiğinden, virüsten korumaya yönelik ciddi 

adımların atılması gerekliliği bir kez daha gözler önüne serilmiĢtir.  

 Özellikle SARS-CoV-2 kaynaklı ölümlerinin çok büyük oranda respiratuar 

problemlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Solunum depresyonunun oluĢmasında, SSS‟ye 

geçebilen virüsün solunum merkezlerinde oluĢturduğu bir inhibisyon kaynaklı olabileceği 

hipotezi de gün geçtikçe güçlenmektedir.  

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

 Tüm bu bilgiler doğrultusunda ülkelerin sağlık sistemlerini yeniden düzenleyerek 

doğabilecek olası kalıcı nörolojik problemlerin ve ölümlerin önüne geçmesinin çok önemli 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Klinisyen hekimlerin, hemĢire ve tüm diğer sağlık 

personellerinin olası nörolojik manifestolarla ilgili bilgilendirilmesi, bu konudaki 

farkındalığın artırılması hedeflenmelidir. Yine hastaneye covid-19  benzeri Ģüphelerle 

baĢvuran kiĢilerde, intranazal swab testlerinin sonucu negatif dahi olsa; yukarıda belirtilen 

vakalarda da olduğu gibi beyin omurilik sıvısı tahlilleri yapılmalı, gerekli farmakolojik 

önlemler ve tedaviler uygulanmalıdır.  

. 
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GĠRĠġ:  

 Osteoporoz, düĢük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro-mimarisinin bozulması 

sonucunda kemik kırılabilirliğinde ve kırık eğiliminde artıĢla sonuçlanan progresif bir 

metabolik kemik hastalığıdır. Tüm dünyada insan yaĢamının uzaması ile yaĢlanan nüfusun 

artmasıyla, osteoporoz giderek önemli bir sağlık sorunu haline gelmiĢtir (1). Türkiye‟de 2010 

yılında yapılmıĢ FRAKTÜRK araĢtırmasında3, Türkiye‟de 50 yaĢ ve üzerindeki bireylerin 

%50'sinde osteopeni ve %25'inde osteoporoz saptanmıĢtır (3). Osteoporoz tanısı için önerilen, 

kemik mineral yoğunluğunun dual X-ray absorbsiyometri (DXA) yöntemi ile ölçülmesidir. 

Osteoporoz tanısı için absorbsiyon teknikleri dıĢındaki kantitatif ultrasonografi, 

konvansiyonel komputerize tomografi gibi yöntemlerin kullanılması, iskelet durumunu 

göstermeleri yönünden geçerlilikleri ispat edilmediğinden, önerilmemektedir (4). NHANNES 

III çalıĢmasında osteoporoz ve Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) birlikteliğinin oldukça sık 

olduğu, glomerüler filtrasyon hızı (GFH) 60 ml/dk‟nın altında olan hastalarda iki kat fazla 

görüldüğü gösterilmiĢtir (5,6). KBH olanlarda osteoporoz geliĢimi için birçok risk faktörü 

vardır. Bunlar; ileri yaĢ, kadın cinsiyeti, azalmıĢ kalsiyum alımı, uzamıĢ steroid kullanımı, 

sedanter yaĢam ve bazı genetik faktörlerdir ve düĢük KMD, kemik fraktürü açısından önemli 

bir risk faktörüdür. KBH'nda mineral ve humoral metabolizmadaki değiĢiklikler gibi kemik 

yapısı da hastalığın erken döneminde baĢlamaktadır (7-10). Osteoporoz tanısı için yaygın 

olarak DXA yöntemi kullanılmasına rağmen; KBH‟ında kemik kırık riskini göstermede 

normal popülasyondaki kadar yeterli olmaması ve renal osteodistrofi tipini gösterememesi 

nedeniyle rutin olarak yapılması önerilmemektedir. Laboratuvar bulgularının (fosfor 

yüksekliği, PTH yüksekliği gibi) olduğu hastalarda yapılması önerilmektedir (4). Ayrıca 

parathormon (PTH) ve kemik alkalen fosfataz gibi biyobelirteçler kemik döngüsünü 

değerlendirmeye yardımcı olabilir (10). Tüm bu bilgiler ıĢığında çalıĢmamızda; Evre 3-4-5 

KBH olan hastalarda osteoporoz varlığını ve osteoporoz ile iliĢkili faktörleri araĢtırdık.  

MATERYAL ve METOD:  

 ÇalıĢmamız T.C. Sağlık Bakanlığı Ġstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni 

Sultan Süleyman Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Nefroloji Polikliniğinde takip edilen hastalar 

ile yapıldı. Hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tıbbi 

özgeçmiĢleri, kullandığı ilaçlar, mevcut hastalıkları hasta dosyalarından kayıt edildi.  

Hastaların kan üre azotu (BUN), kreatinin, glomerüler filtrasyon hızı (GFR), sodyum, 

potasyum, kalsiyum, fosfor, kalsiyum-fosfor çarpımları, magnezyum, albumin, total protein, 

ürik asit, c-reaktif protein (CRP), hemoglobin, ferritin, paratiroid hormon (PTH), 25 hidroksi 

D vitamini, serbest T3 (FT3), serbest T4 (FT4) ve tiroid stimulan hormon (TSH) değerleri 
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hastane bilgi sisteminden tespit edilip kayıt edildi. Sekonder osteoporoz yapacak hastalıkları 

olanlar ve osteoporoza neden olabilecek ilaç kullanımı olan hastalar çalıĢmaya alınmadı. 

Osteoporoz tedavisi alan hastalar çalıĢma dıĢı bırakıldı.  

 Hastalar cinsiyetlerine göre demografik ve laboratuvar olarak karĢılaĢtırıldı. Ayrıca 

cinsiyetler arasında osteoporoz varlığı açısından değerlendirildi. Hastaların DXA verileri 

incelenerek normal tespit edilenler, osteopeni ve osteoporoz tespit edilenler olmak üzere üç 

gruba ve osteoporozu olan ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu gruplar 

demografik özellikleri ve laboratuvar değerleri açısından karĢılaĢtırıldı. Osteoporozu olan ve 

olmayan grubun karĢılaĢtırılmasında anlamlı bulunan değerlerin ROC analizleri yapıldı.   

Ġstatistiksel Analiz:  

 Veriler IBM SPSS Statistics 22 programında değerlendirilmiĢtir. DeğiĢkenlerin normal 

dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemlerle 

(Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) incelendi. tanımlayıcı analizler normal dağılan 

değiĢkenler için ortalama ve standart sapmalar kullanılarak verildi. Veri analizi yapılırken, iki 

grup karĢılaĢtırması için bağımsız gruplar t testi (Student‟s t-test), Ģartlar sağlamadığında ise 

Mann-Whitney U testi kullanıldı. Üç ve daha fazla grup karĢılaĢtırması için tek yönlü varyans 

analizi ve çoklu karĢılaĢtırma testlerinden Tukey HSD testi ile; Ģartlar sağlanmadığında ise 

Kruskal Wallis ve çoklu karĢılaĢtırma testlerinden Bonferroni-Dunn testi kullanılmıĢtır. 

Kategorik verilerin analizinde ise ki kare ve Fisher Exact‟s test yöntemleri kullanılmıĢtır. P-

değerinin 0.05'in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Serum PTH 

ve yaĢın osteoporozu öngörmede tanısal karar verdirici özellikleri Receiver Operating 

Characteristics (ROC) eğrisi analizi ile incelendi. Anlamlı sınır değerlerinin varlığında bu 

sınırların sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı. Çok değiĢkenli 

analizde, önceki analizlerde belirlenen olası faktörler kullanılarak osteoporozu öngörmedeki 

prediktörleri kullanılarak lojistik regresyon analizi yapıldı.  

BULGULAR: 

ÇalıĢmaya 51'i kadın, 44'ü erkek toplam 95 hasta alındı. Hastaların yaĢ ortalaması 59.5±14 

olarak tespit edilirken en genç hasta 24, en yaĢlı hasta 82 yaĢında idi. Hastaların laboratuvar 

ve demografik verileri Tbalo-1'de verilmiĢtir.     

Tablo 1: Hastaların demografik bilgileri ve laboratuvar bulguları 

Parametreler  

Cinsiyet (K/E) 51/44 

Hipertansiyon  87/8 

Diyabetes Mellitus  34/61 

Koroner Arter Hastalığı  30/65 

 Ortalama ± Standart Sapma Minimum - Maksimum 

YaĢ (Yıl) 59.5±14 24-82 

Hastalık Süresi (Yıl)  4.6±3.1 1-20 

GFR (ml/dk) 26.1±13.2 4-59 

BUN (mg/dl) 41.7±18.7 14-112 
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Kreatinin (mg/dl) 2.89±1.76 1.25-9.77 

Sodyum (mmol/l) 139.1±2.7 129-146 

Potasyum (mmol/l) 4.8±0.7 3.2-6.5 

Kalsiyum (mg/dl) 9.2±0.7 7.1-10.7 

Fosfor (mg/dl) 3.9±1.1 2-8.7 

Ca x P 35.6±8.7 19-79.17 

Magnezyum (mg/dl) 1.96±0.3 1.14-2.94 

Albümin (gr/dl) 4.1±0.4 2.7-5.6 

Total Protein (gr/dl) 6.9±0.6 5-8.1 

Ürik Asit (mg/dl) 6.4±1.5 2.8-10.6 

CRP (mg/l) 4.5±4.5 0.1-17.8 

Hemoglobin (gr/dl) 11.5±2.1 6.3-17.1 

Ferritin (ng/ml) 147.1±128.8 15-705 

PTH (pg/ml) 176.4±215.9 14-1601 

25-OH D (ng/ml) 19.7±11.2 4-69.4 

FT3 (pg/ml) 2.50±0.66 1.35-6.82 

FT4 (ng/dl) 1.25±0.23 0.7±2.09 

TSH (µIU/ml) 2.33±1.79 0.05±9.76 

 

Hastalar cinsiyetlerin göre karĢılaĢtırıldığında; kadın hastalarda osteoporoz varlığı erkek 

hastalardan anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p=0.003). Kadın hastaların GFR ve 25-OH D 

vitamini değerleri erkek hastalardan anlamlı düĢük tespit edilirken, PTH değerleri anlamlı 

yüksek bulundu (p değerleri sırasıyla; 0.001, 0.002, <0.001). GFR değerleri arasında fark 

tespit edilmesine rağmen KBH evreleri açısından anlamlı fark bulunmadı. Hastaların 

karĢılaĢtırmalı değerleri Tablo-2'de verildi.  

Tablo 2: Hastaların cinsiyete göre demografik ve laboratuvar verilerinin karĢılaĢtırılması 

Parametre  Erkek 

(n=44) 

Kadın 

(n=51) 

p 

YaĢ  57.9±15.4 60.8±12.6 0.426 

Hastalık YaĢı  4.6±2.7 4.6±3.4 0.683 

Hipertansiyon  40/4 47/4 NA 

Diyabetes Mellitus  17/27 17/34 0.591 

Koroner Arter Hastalığı 17/27 13/38 0,169 

Osteoporoz Varlığı  3/41 16/35 0.003 

GFR 31.01±13.7 21.9±11.2 0.001 

BUN (mg/dl) 40.4±19.8 42.8±17.8 0.345 

Kreatinin (mg/dl) 2.80±1.8 2.96±1.8 0.588 

Sodyum (mmol/l) 138.9±2.9 139.2±2.4 0.863 

Potasyum (mmol/l) 4.8±0.6 4.9±0.7 0.731 

Kalsiyum (mg/dl) 9.3±0.7 9.1±0.8 0.053 

Fosfor (mg/dl) 3.6±0.8 4.2±1.2 0.017 

Ca x P 33.6±6.6 37.4±9,9 0.044 

Magnezyum (mg/dl) 1.93±0.3 1.98±0.3 0.684 

Albümin (gr/dl) 4.2±0.4 4.1±0.5 0.117 

Total Protein (gr/dl) 6.9±0.5 6.8±0.6 0.550 
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Ürik Asit (mg/dl) 6.8±1.4 6.1±1.4 0.031 

CRP (mg/l) 3.2±2.6 5.7±5.4 0.067 

Hemoglobin (gr/dl) 12.5±2.3 10.7±1.6 <0.001 

Ferritin (ng/ml) 168.5±134 128.7±122.4 0.067 

PTH (pg/ml) 99.5±79.3 242.6±269.3 <0.001 

25-OH D (ng/ml) 22.4±9.6 17.3±12.1 0.002 

FT3 (pg/ml) 2.57±0.5 2.44±0.8 0.095 

FT4 (ng/dl) 1.28±0.2 1.23±0.3 0.091 

TSH (µIU/ml) 2.11±1.01 2.51±2.26 0.905 

  

Hastalar DXA sonuçlarına göre; normal olanlar, osteopenisi olanlar ve osteoporozu olanlar 

olmak üzere üç gruba ayrıldı. DXA sonucu normal tespit edilen 28 hasta, osteopenisi olan 48 

hasta tespit edilirken osteoporozu olan 19 hasta tespit edildi. Osteopeni ve osteoporoz varlığı 

kadın cinsiyette ve yaĢlı hastalarda anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p değeri sırasıyla; 

<0.001, 0.008). PTH değeri osteporozu olan haslarda normal olan gruba göre anlamlı yüksek 

tespit edildi (p=0.014). KarĢılaĢtırmalar Tablo-3'te verilmiĢtir.    

Tablo 3: Hastaların DXA sonuçlarına göre karĢılaĢtırılması 

Parametre  Normal 

(n=28) 

Osteopeni 

(n=48)  

Osteoporoz 

(n=19)  

p 

YaĢ  52±12.6 60.4±13.7 68.2±11 <0.001 

Hastalık YaĢı  4.6±29 4.7±3.4 4.6±2.7 0.992 

Cinsiyet (K/E) 11/17 24/24 16/3 0.008 

Hipertansiyon  25/3 44/4 18/1 0.804 

Diyabetes Mellitus  10/18 19/29 5/14 0.594 

Koroner Arter Hast. 9/19 16/32 5/14 0.854 

Evre 3-4-5 13/11/4 22/16/10 5/6/8 0.226 

GFR 28.6±12.9 26.7±13.9 21±10.5 0.141 

BUN (mg/dl) 36.7±14.3 43.5±21.2 44.6±16.9 0.208 

Kreatinin (mg/dl) 2.69±1.3 3.02±2.1 2.84±1.4 0.875 

Sodyum (mmol/l) 138.6±2.1 139.5±2.6 138.7±3.6 0.334 

Potasyum (mmol/l) 4.6±0.5 4.9±0.6 5±0.8 0.060 

Kalsiyum (mg/dl) 9.1±0.7 9.1±0.7 9.3±0.8 0.575 

Fosfor (mg/dl) 3.7±0.8 4±1.3 4±0.9 0.364 

Ca x P 33.4±6.3 36.5±9.9 36.8±8.1 0.187 

Magnezyum (mg/dl) 1.95±0.3 1.95±0.3 2±0.4 0.888 

Albümin (gr/dl) 4.1±0.3 4.1±0.4 4.2±0.5 0.738 

Total Protein (gr/dl) 6.8±0.5 6.9±0.6 6.9±0.7 0.627 

Ürik Asit (mg/dl) 6.5±1.3 6.5±1.5 6.1±1.7 0.709 

CRP (mg/l) 5.9±5.4 3.8±3.7 4.3±4.7 0.259 

Hemoglobin (gr/dl) 12.5±2 11.2±2.1 10.9±1.9 0.018 

Ferritin (ng/ml) 135.9±99.5 163.3±147.1 122.7±117.1 0.398 

PTH (pg/ml) 129.2±132.6 145.9±137.8 322.7±372.5 0.014 

25-OH D (ng/ml) 21.1±10.7 19.8±12.5 17.2±8.6 0.545 

FT3 (pg/ml) 2.63±0.5 2.46±0.8 2.43±0.4 0.059 

FT4 (ng/dl) 1.26±0.3 2.5±0.8 1.31±0.2 0.326 
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TSH (µIU/ml) 2.42±1.5 2.19±1.6 2.53±2.6 0.629 

 

Osteoporozu olan ve olmayan hastalar karĢılaĢtırıldığında; osteoporozu olan hastaların daha 

yaĢ ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilirken kadın hastalarda osteoporoz daha fazla 

tespit edildi (p değerleri sırasıyla; 0.001, 0.003). Yine bu hastalarda PTH değeri anlamlı 

olarak yüksekti (p=0.005, Tablo-4).  

Tablo 4: Osteoporozu olan ve olmayan hastaların karĢılaĢtırılması 

Parametre  Osteoporozu Olmayan 

(n=76) 

Osteoporozu Olan 

(n=19) 

P 

YaĢ  57.3±13.8 68.2±11 0.001 

Hastalık YaĢı  4.6±3.2 4.6±2.7 0.902 

Cinsiyet (K/E) 35/41 16/3 0.003 

Hipertansiyon  69/7 18/1 NA 

Diyabetes Mellitus  29/47 5/14 0.335 

Koroner Arter Hastalığı 25/51 5/14 0.581 

EVRE 3-4-5 35/27/14 5/6/8 0.076 

GFR 27.4±13.5 21±10.5 0.059 

BUN (mg/dl) 41±19.1 44.6±16.9 0.214 

Kreatinin (mg/dl) 2.89±1.9 2.84±1.4 0.682 

Sodyum (mmol/l) 139.1±2.4 138.7±3.6 0.785 

Potasyum (mmol/l) 4.8±0.6 5±0.8 0.305 

Kalsiyum (mg/dl) 9.1±0.7 9.3±0.8 0.296 

Fosfor (mg/dl) 3.9±1.1 4±0.9 0.399 

Ca x P 35.3±8.8 36.8±8.1 0.237 

Magnezyum (mg/dl) 1.95±0.3 2±0.4 0.682 

Albümin (gr/dl) 4.1±0.4 4.2±0.5 0.571 

Total Protein (gr/dl) 6.9±0.5 6.9±0.7 0.692 

Ürik Asit (mg/dl) 6.5±1.4 6.1±1.7 0.434 

CRP (mg/l) 4.6±4.5 4.3±4.7 0.702 

Hemoglobin (gr/dl) 11.7±2.2 10.9±1.9 0.170 

Ferritin (ng/ml) 153.2±131.5 122.7±117.1 0.196 

PTH (pg/ml) 139.8±135.3 322.7±372.5 0.005 

25-OH D (ng/ml) 20.3±11.8 17.2±8.6 0.413 

FT3 (pg/ml) 2.52±0.7 2.43±0.4 0.948 

FT4 (ng/dl) 1.24±0.2 1.31±0.2 0.252 

TSH (µIU/ml) 2.27±1.6 2.53±2.6 0.625 

 

Yapılan ROC analizinde yaĢ ve PTH'nın osteoporoz varlığını öngörmede anlamlı oldukları 

tespit edildi (Tablo-5). Sınır değer yaĢ için 60, PTH için 118 alındıktan sonra yapılan çok 

değiĢkenli lojistik regresyon analizinde bu değerlerin üzerinde osteoporoz riskinin en az 6 kat 

arttığı tespit edildi (Tablo-5).  
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Tablo 4: Osteoporoz riskini tespit edebilmek için yapılan ROC analizi sonuçları 

  %95 C.I.     

 AUC Upper Lower Cut-off Sensitivite Spesifite p 

YaĢ 0.743 0.623 0.863 60 %79 %60 0.001 

PTH  0.708 0.577 0.839 118 %74 %67 0.005 

 

Tablo 5: Çok değiĢkenli lojistik regresyon analizi ile osteoporoz riski ile iliĢkili faktörlerin 

değerlendirilmesi 

 R
2 

βi Odds 

ratio 

95% CI 

Lower            Upper 

Wald 

value 

p-value 

YaĢ > 60 
0.29 

1.81 6.117 1.725 21.688 7.866 0.005 

PTH≥ 118 (pg/ml) 1.85 6.375 1.929 21.073 9.221 0.002 

 

TARTIġMA:  

 Osteoporoz tüm dünyada insan yaĢamının uzamasıyla ve yaĢlanan nüfusun artmasıyla 

giderek önemli bir sağlık sorunu haline gelmiĢtir. Osteoporoz, kırıklar oluĢmadan da tanısı 

konabilen, gerekli önlemlerle ve tedavilerle, kırıkların yaratacağı sağlık sorunlarının 

önlenebildiği bir hastalıktır. KBH‟nında sıklığı giderek artmakta ve yaĢlanan nüfus ile beraber 

daha çok hasta KBH tanısı almaktadır. Yapılan çalıĢmalarda KBH ve osteoporoz 

birlikteliğinin çok sık olduğu gösterilmiĢtir. Ayrıca osteoporozun prediyaliz KBH olan 

hastalarda ve diyaliz tedavisi gören son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda yaĢam 

kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. KBH hastalığında bazı ileri yaĢ, kadın cinsiyeti, 

azalmıĢ kalsiyum alımı, uzamıĢ steroid kullanımı, sedanter yaĢam gibi bir çok faktörün 

osteoporoz riski geliĢimini arttırdığı gösterilmiĢtir (5,6). ÇalıĢmamızda litaretür ile uyumlu 

olarak kadın cinsiyet ve ileri yaĢın osteoporoz geliĢimi için bir risk faktörü olduğu 

gösterilmiĢtir. Hatta 60 yaĢın üstünde bu riskin yaklaĢık 6 kat arttığı ve artan yaĢ ile beraber 

21 kata kadar çıkabileceği gösterilmiĢtir. Ancak yapılan diğer kalsiyum, fosfor, 25 OH D 

vitamini gibi biyokimyasal parametrelerin incelenmesinde ne ostporozu olan ve olmayan 

hastaların karĢılaĢtırılmasında ne de osteopenisi olan hastaların karĢılaĢtırılmasında anlamlı 

sonuç elde edilememiĢtir. Bunun için daha çok sayısında sahip çok merkezli çalıĢmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak çalıĢmamız göstermiĢtir hem ki artan yaĢ hem de KBH‟nda 

ortaya çıkan sekonder hiperparatiroidizme bağlı oluĢan PTH yüksekliği bu hastalarda 

osteoporoz riskini ciddi ölçüde arttırmaktadır. Sonuç olarak bu hastaların takibinde 

osteoporoz taramasının yapılması hasta kalitesi ve sağ kalımının arttırılmasına yönelik pozitif 

avantajlar sağlamaktadır.    
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ÖZET 

Makroalgler sahip oldukları biyoaktif maddeler, pigmentler, polisakkaritler ile biyomedikal, 

gıda, kozmetik, tekstil ve ilaç gibi çok geniĢ kullanım alanlarına sahip ekonomik değeri 

yüksek denizel bitkilerdir. Algler içerdikleri biyoaktif maddelerinden dolayı son yıllarda 

özellikle antioksidan özellikleri ile gıda ve kozmetikte yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmada, Ġskenderun Körfezi kıyısalında dağılım gösteren 3 farklı makro alg 

türüne ait DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) serbest radikal süpürme kapasitesi, 

makroelement içerikleri (N, C, H) ve biyokimyasal kompozisyonları belirlenmiĢtir. 

Ġskenderun Körfezi Arsuz bölgesinden toplanmıĢ olan makroalg türlerinden Ulva lactuca 

(Chlorophyta) türünün en yüksek protein (%14,994 ±1,278
c
) oranına sahip olduğu, en yüksek 

kül (%25,043 ±1,036
a
) oranının ise Cystoseria spinosa türüne ait olduğu belirlenmiĢtir. En 

yüksek N (%3,35 ±0,53
a
) oranının C.spinosa‟ ya ait olduğu, C (%27,574 ±2,003

a
) ve H 

(%5,892 ±0,836
a
) oranlarının ise C.barbata‟ya ait olduğu belirlenmiĢtir. DPPH radikal 

süpürme aktivitesinin en etkin (%70,592 ±1,863
a
) C.barbata türüne ait olduğu saptanmıĢtır. 

ÇalıĢmada araĢtırılan türlerin belirlenen verileri değerlendirildiğinde gıda, kozmetik, ilaç gibi 

pek çok sanayi alanında geliĢtirilecek olan ürünlere fonksiyonel katkı sağlaması anlamında 

kullanılabileceği tespit edilmiĢtir. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar, bilinçli tüketici sayısının 

artmasına paralel olarak Vegan beslenme Ģeklinin de giderek arttığını, çalıĢma ile elde elde 

edilen veriler değerlendirildiğinde, biyokimyasal özellikleri ile makroalglerin, gıdalarda katkı 

olarak kullanılabileceğini destekler niteliktedir. AraĢtırılan türlerin, DPPH süpürme 

aktivitesinin yüksek etki değerleri ile de günümüzde bağıĢıklığa destek, koruyucu ve 

iyileĢtirici etki amacıyla pek çok alanda kullanımının önerilebileceği ve her üç türünde 

biyolojik bir antioksidan ajan olarak gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisinde etkin bir katkı olarak 

yararlanılabileceği öngörülmektedir. Zengin biyokimyasal, element ve biyoaktif içerikleri ile 

de gerek insan, hayvan ve bitki besleme, gerekse ileri teknoloji ürünlerinin sentezlenmesinde 

kullanılmalarının, sonuçlarımız ıĢığında önerilebileceği sonucu elde edilmiĢtir. 

 Anahtar Kelimeler: Makroalg, biyokimyasal kompozisyon, antioksidan, makro element, 

fonksiyonel ürün 
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1. GĠRĠġ   

Denizel algler, deniz ekosistemlerinin temel bileĢenini temsil eden makroalg, yosun gibi 

ifadeler ile de isimlendirilen denizel bitkilerdir. Makroalgler, pigment, besin değeri ve 

kimyasal bileĢimine göre kırmızı (Rhodophyta), kahverengi (Phaeophyta) ve yeĢil algler 

(Chlorophyta) olarak sınıflandırılırlar (Dawczynski vd., 2007). BaĢta Japonya, Çin ve Kore 

olmak üzere doğu ülkelerinde, günlük diyetlerde yaklaĢık (% 5) yeĢil alg, (% 66.5) 

kahverengi alg ve (% 33) kırmızı alg besinsel olarak tüketilmektedir (Gade vd., 2013; 

Valentina vd., 2015). Birçok çalıĢma ile, makroalglerin biyokimysal bileĢenlerinin türlerine, 

habitatlarına, çevre koĢullarına ve geliĢim evrelerine bağlı olarak değiĢiklik göstermiĢtir 

(Ganesan ve Kannan, 1994; Fleurence, 1999).  

Makroalglerin, vitaminler (askorbik ve β karoten), polifenoller, pigmentler, mineraller, lifler 

ve polisakkaritler gibi birçok yararlı ve besleyici biyoaktif bileĢiğe sahip oldukları 

belirlenmiĢtir (Lahaye, 1991). Yapılan çalıĢmalarda, algal biyoaktif bileĢiklerin antioksidan, 

antimikrobiyal, antitümör ve antiviral aktiviteleri gösterilmiĢtir.(Mabeau and Fleurence, 1993; 

Ortiz vd., 2006; Seenivasan vd., 2012).  

Antioksidan bileĢikler, canlı organizmaları sistemik reaktif oksijen türlerinin (ROS) 

üretiminden, lipid peroksidasyonundan, protein hasarından ve DNA kırılmasından korumak 

için serbest radikal temizleyiciler olarak iĢlev görür (Kokilam ve Vasuki, 2014). Oksidatif 

stres, kanser, nörolojik bozukluklar, ateroskleroz, hipertansiyon, iskemi / perfüzyon (Kerr 

vd.,, 1999; Dhalla vd., 2000; Kasparova vd., 2005) dahil birçok patolojik duruma sebebiyet 

verebilmektedir (Toshniwal ve Zarling, 1992; Lyras vd., 1997; Sayre vd., 2001; Jenner, 

2003). Gıdanın antioksidan kapasitesini ölçmek için hızlı, basit ve ucuz bir yöntem, 

bileĢiklerin serbest radikal temizleyicileri olarak hareket etme yeteneğini test etmek için 

yaygın olarak kullanılan serbest radikal, 2, 2-Difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) kullanımını 

içerir (Kirtikar ve Basu, 20006). 

Makroalgler sadece insanlar için faydalı bir besin kaynağı olarak değil, aynı zamanda hayvan 

beslenmesinde de kullanılmıĢtır. Su ürünleri yetiĢtiriciliği ile yetiĢtirilen balıklar için yem 

üretiminde makroalg kullanımı, bu gıda kaynağının bir baĢka uygulamasıdır (Fleurence, 

1999). Son zamanlarda, değerli farmasötik ve biyomedikal potansiyele sahip zengin biyoaktif 

bileĢik kaynakları oldukları da kanıtlanmıĢtır (Veena vd., 2007). ÇeĢitli endüstrilerde 

doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmalarına rağmen, dünyadaki mevcut makroalg türlerinin 

çok azının ticari olarak kullanıldığı bildirilmektedir (Marsham vd., 2007). Bu nedenle, 

makroalglerin kimyasal içeriğinin değerlendirilmesi, gıda bileĢenleri olarak potansiyel 

uygulamaları hakkında bilgi sağlamak için çok önemlidir. 

Türkiye'de henüz kültüre alınamamıĢ olan makroalglerin kaynağı çok sınırlıdır. Üç tarafı 

denizler ile çevrili Türkiye'de, makroalglerin biyokimyasal kompozisyonun belirlenmesi 

gerekli görülmektedir. Birçok ülkede, makroalglerin ekonomik açıdan önemli türlerin 

kimyasal içeriği ile ilgili pek çok çalıĢma yapılmıĢtır (Kumar vd., 2010; Ismail, 2017; 

Overland vd., 2018). Bu çalıĢma ile, Ġskenderun Körfezi‟nden toplanan Cystoseira barbata, 

Cystoseira spinosa var.compressa ve Ulva lactuca makroalg türlerinin biyokimyasal 

kompoziyonları, element kompozisyonları ve antioksidan özellikleri belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 
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DENEYSEL ÇALIġMALAR  

ÇalıĢmada araĢtırılan makroalg türleri Cystoseria barbata, Cystoseria spinosa var.compressa 

(Phaeophyta) ve Ulva lactuca (Chlorophyta) Ekim-Kasım 2019 aylarında, Ġskenderun Körfezi 

(Hatay) Payas bölgelerinden toplanmıĢtır. Toplanan makroalgler soğutucu kaplarda 

Ġskenderun Teknik Üniversitesi, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı‟ında yıkama, kurutma ve 

saklama iĢlemleri yapılarak analizlere hazır hale getirilmiĢtir (Ye ve ark., 2009).  

Kahverengi alglere (Phaeophyta) ait türler (Phaeophyceae sınıfı, Fucales grubu, 

Cystoseiraceae familyası), Cystoseira barbata (Agardh, 1821), denizel sularda yaĢayan en 

büyük deniz bitkilerinden biridir. C. barbata maksimum 170 cm uzunluğa ulaĢır. C. 

barbata‟nın incelenmesi, belirli bir habitatın ekolojik durumunu ve ötrofikasyon düzeyini 

belirlemeye yardımcı olan indekslerin hesaplanmasında biyo-indikatör olarak kullanılır. 

Cystoseira barbata, suyun saflığının bir indikatörüdür. Baskın Cystoseira' ya sahip 

akvaryumların en yüksek kalitede su olduğu bilinmektedir (Orfandis vd., 2001; Dencheva, 

2008). 

Cystoseira spinosa var compressa, anahtar tür olarak kabul edilir. Dağılımı, 8 ila 50 m 

derinlikler arasında, güçlü tek yönlü akıntılara maruz kalan derin su kayalık resifleriyle 

sınırlıdır. Cystoseira spinosa popülasyonları, Batı Akdeniz'in genelinde azalmaktadır ve 

yerini diğer kahverengi ve yeĢil alglerin veya deniz kestaneleri tarafından aĢırı otlatılmıĢ 

toplulukların yerini almaktadır (Ballaeteros vd., 1998) 

YeĢil alglere (Chlorophyta) ait olan Ulva lactuca (Uvopyceae sınıfı, Ulvales grubu, 

Ulvaceace familyası) genellikle kayalara, balçıksı yüzeylere tutunarak büyüyen ince, düz yeĢil 

bir makroalgdir. Uzunluğu 18 santimetre veya daha fazla olabilir, ancak genellikle 30 

santimetreye kadar uzayabilirler (Geertz-Hansen vd., 1993). Membran, iki hücre kalınlığında, 

yumuĢak ve yarı saydamdır ve küçük disk Ģeklindeki bir tutturucu tarafından kayalara veya 

diğer alglere bir çubuk olmadan bağlanarak büyür. Ulva lactuca, kıyılarda ve kıyılarda 

sublittoral kayalarda ve diğer alglerle karıĢmıĢ olarak çok yaygın bulunur. Özellikle besin 

maddelerinin bol olduğu alanlarda üretkendir (Nedergaard vd., 2002). 

AraĢtırmada, makroalglerin DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) serbest radikal süpürme 

kapasitesi üzerinden antioksidan etkisi belirlenmiĢ (Braca ve ark.,2001), kül, lipid ve toplam 

protein miktarları, sırasıyla Vollenweider 1974, Bligh ve Dyer 1959 ve Kjeldahl metoduna  

göre yapılmıĢtır. 

Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak ifade edilmiĢtir. Ġstatistiksel karĢılaĢtırmalar için 

SPSS v22 programı kullanıldı. Her bir parametreye ayrı ayrı one-way ANOVA analizi 

uygulandı. Bütün veri setlerinde varyanslar homojen ve tekerrür sayıları eĢit olduğu için Post-

hoc olarak Tukey testi uygulandı. %95 güven aralığındadır. 

  

2. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

 

Biyokimyasal Kompozisyon 

 

Makroalg türlerine ait biyokimyasal bileĢenler (protein, lipit, kül) karĢılaĢtırıldığında, elde 

edilen protein, lipit ve kül değerleri arasında anlamlı istatistiksel farklar olduğu tespit 

edilmiĢtir (p<0.05) (Çizelge 1). Üç türün protein ve kül değerleri arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). Cystoseria barbata ile Cystoseria spinosa 
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var.compressa türlerinin kül (%) değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuĢtur (p>0,05).  Ulva lactuca‟nın kül (%) değeri, diğer iki türün kül (%) değeri ile 

kıyaslandığında oluĢan farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). 

 
Çizelge 1. Makroalglerin Biyokimyasal BileĢimi (%) 

 

Tür adı Protein (%) Lipit (%) Kül (%) 

Cystoseria barbata 7,049 ±0,231 
a
 2,611 ±0,396 

a
 24,829 ±1,007 

a
 

Cystoseria spinosa 

var.compressa 10,275 ±0,414 
b
 3,152 ±0,275 

a
 25,043 ±1,036 

a
 

Ulva lactuca 14,994 ±1,278 
c
 2,679 ±0,322 

a
 20,813 ±1,851 

b
 

 

Cystoseria barbata,  Cystoseria spinosa var.compressa ve Ulva lactuca türlerine ait kül 

içeriklerinin sırasıyla 24,829 ±1,007
a
, 25,043 ±1,036 

a
 ve 20,813 ±1,851

b
,  lipit içeriklerinin 

2,611 ±0,396
a
, 3,152 ±0,275

a
 ve 2,679 ±0,322

a
,  protein içeriklerinin ise 7,049 ±0,231

a
, 

10,275 ±0,414
b
 ve  14,994 ±1,278 

c
  değerlerine sahip olduğu belirlenmiĢtir (Grafik 1). 

Ġstatistiksel olarak karĢılaĢtırıldığında en yüksek protein değerinin Ulva lactuca (14,994 

±1,278 
c
) türüne ait olduğu, kül değerinin (20,813 ±1,851

b
) ise en düĢük değerlerde olduğu 

belirlenmiĢtir (Grafik 1). 

 

 
 
Grafik 1. Makroalglere ait protein, kül ve lipid değerleri  

 

Makroelement BileĢimi 

ÇalıĢmada test edilen makroalg türlerinin N, C, H miktarları belirlenmiĢtir (Çizelge 2).  

Cystoseria barbata ile Cystoseria spinosa var.compressa türlerinin nitrojen (%) değerleri 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur (p>0,05).  Ulva lactuca‟nın 

nitrojen (%) değeri, diğer iki türün nitrojen (%) değeri ile kıyaslandığında oluĢan farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). 

Cystoseria barbata ile Cystoseria spinosa var.compressa türlerinin karbon (%) değerleri 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur (p>0,05).  Ulva lactuca‟nın 

karbon (%) değeri, diğer iki türün karbon (%) değeri ile kıyaslandığında oluĢan farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). 
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Cystoseria barbata ile Cystoseria spinosa var.compressa türlerinin hidrojen (%) değerleri 

arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur (p>0,05).  Ulva lactuca‟nın 

hidrojen (%) değeri, diğer iki türün hidrojen (%) değeri ile kıyaslandığında oluĢan farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). 

 
Çizelge 2. Makroalglerin makroelement bileĢeĢimi (%) 

 

Tür adı Nitrojen (%) Karbon (%) Hidrojen (%) 

Cystoseria barbata 2,745 ±0,242 
a
 27,574 ±2,003 

a
 5,892 ±0,836 

a
 

Cystoseria spinosa 

var.compressa 3,35 ±0,53 
a
 24,59 ±1,055 

a
 4,575 ±0,324 

a
 

Ulva lactuca 1,506 ±0,479 
b
 16,93 ±0,844 

b
 1,726 ±0,2 

b
 

 

Elde edilen değerler istatistiksel olarak karĢılaĢtırıldığında en düĢük Nitrojen (1,506 ±0,479 
b
), 

Karbon (16,93 ±0,844
b
) ve Hidrojen (1,726 ±0,2

b
) değerlerinin Ulva lactuca türüne ait olduğu 

belirlenmiĢtir.  Cystoseria barbata ve Cystoseria spinosa var.compressa türlerine ait 

değerlerin benzer olduğu tespit edilmiĢtir (Grafik 2). 

 

 

 
Grafik 2. Makroalglerin Element BileĢenleri 

 

Antioksidan Etki 

Cystoseria barbata, Cystoseria spinosa var.compressa ve Ulva lactuca türlerinin DPPH 

serbest radikal süpürücü aktiviteleri (IC50 mg/mL) sırasıyla  70,592 ±1,863
a
, 60,465 ±1,954

b
 

ve   25,215 ±1,369 
c
  olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Makroalglerin DPPH radikal süpürücü aktivite değerleri (IC50 mg/mL) 

 

Tür adı DPPH radikal süpürücü aktivite  (IC50 mg/mL) 

Cystoseria barbata 70,592 ±1,863 
a
 

Cystoseria spinosa 

var.compressa 60,465 ±1,954 
b
 

Ulva lactuca 25,215 ±1,369 
c
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Üç türün DPPH radikal süpürücü aktivite (IC50 mg/mL) değerleri arasındaki farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05) (Grafik 3). 

 

 
Grafik 3. Makroalglere ait DPPH radikal süpürücü aktivite değerleri 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

 

Antioksidan özelliği olan biyomateryaller ve biyoaktifler, pek çok sanayi alanında özellikle 

son yıllarda aranılan en önemli parametreler arasındadır. Son yıllarda, artan tüketici bilincine 

paralel olarak özellikle doğal koruyucular, doğal biyoaktifler gıda, ilaç ve doğal kozmetik 

ürünler baĢta olmak üzere çok aranılan ve araĢtırılan bir konu haline gelmiĢtir. Makroalgler 

yüksek antioksidan etkileri ile pek çok alanda kullanılabilme potansiyeline sahip denizel 

organizmalardır.  

ÇalıĢmamızda elde edilen sonuçlar, yapılan pek çok çalıĢmaya paralel olarak, makroalglerin 

pek çok alanda antioksidan özelliğinin yanında, biyokimyasal kompozisyonu, element 

kompozisyonu ve diğer sahip olduğu özellikleri ile de sanayi alanlarında geliĢtirilecek olan 

ürünlerin içeriğinde kullanılabilme potansiyelinde olduğu belirlenmiĢtir. 
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ÖZET 

Plastik enjeksiyon kalıplama iĢleminde, kalıp yüzey sıcaklığı ürün kalitesini etkileyen önemli 

bir parametredir. Yüksek kalıp sıcaklığı, ürün yüzey kalitesini iyileĢtirirken, soğutma süresini 

ve çevrim süresini uzatmaktadır. Bununla beraber, kalıp yüzey sıcaklığının düĢürülmesi ile 

çevrim zamanı düĢmekte, fakat ürün yüzey kalitesinde iyileĢme sağlamamaktadır. Bu nedenle 

kalıp soğutma süreside sabit kalmaktadır. Kalıp sıcaklığı ise kalıptan ürünün çıkması gereken 

sıcaklıktan bağımsız olması nedeniyle üründe çarpılma/çöküntü ve ürün gerilme direncinde 

azalma gözlenmektedir. Plastiğin enjekte edildiği noktada, sabit soğutma suyu sıcaklığı, 

hammaddenin eriyik halde yolluk kanallarında ilerlemesine mâni olmaktadır. Hammaddelerin 

eriyik halde ilerlediği en uç kalıp bölgelerinde ise soğuk su, ısınmıĢ olarak bu bölgelere 

ulaĢacağı için ürün bölgesel olarak yeterli soğutma sağlayamayacaktır. Bu eksik basılmıĢ 

parça sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.  Ürün üzerinde artan gerilim ise malzemede 

bozulmalara yol açmaktadır. Kalıp yüzey sıcaklığı ve soğuk su sıcaklığı arasındaki fark 

üründe gerilme ve çöküntülere yol açmaktadır. Bu çalıĢmada yukarıda sıralanan problemlerin 

çözümü için alternatif bir yöntem olarak bölgesel ısıtma/soğutma yapabilen ve dinamik 

sıcaklık ve debi kontrollü elektromanyetik frekanslı bir sistem tasarımı sunulmaktadır. Kalıp 

üzerindeki farklı bölgelerin yüzey sıcaklık bilgileri ısı sensörleri kullanılarak tespit edilerek 

mikroiĢlemci yardımıyla her bölgeye farklı sıcaklıklar ulaĢtırılması sağlanmaktadır.  Tespit 

edilen farklı bölge sıcaklıklarına göre solenoid valfler kullanılmasıyla farklı sıcaklıklarda su 

darbeleri uygulanmaktadır. Su darbeleri uygulanması esnasında bölgeden geçen su debisi 

darbelerin uygulanma sıklığına etki ederek bölgeler için farklı debide su sağlamaktadır. 

Sunulan bu yöntem ile ürün kalıbının farklı noktalarına farklı sıcaklıklarda su gönderilerek 

malzemenin formunun korunumu sağlanmaktadır.  

Kalıbın farklı noktaları için set edilen sıcaklık değerleri kontrol altında olduğundan dolayı ısı 

dalgalanmaları kontrol edilerek ürün üzerinde eksiklik, çöküntü gibi hataların ortaya çıkması 

engellenmektedir.  

https://orcid.org/0000-0001-7373-6025
https://orcid.org/0000-0002-0677-3958
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Anahtar Kelimeler: Plastik enjeksiyon, Dinamik sıcaklık kontrolü, Elektromanyetik 

frekanslı sistem tasarımı, Kalıp sıcaklık kontrolü 

1. GĠRĠġ   

Günlük hayatın akıĢı içerisinde kullanımı söz konusu olan ve sayısı her geçen güç artan araç-

gereçlerin bir bölümü plastik malzemelerden üretilmektedir [1,2]. Plastik üretimi yapan farklı 

firmalar, plastiklerin iĢlenebilirlikleri ile ilgili araĢtırmalar yaparak, plastiklerin daha akıcı 

özelliklere sahip olduğunu görmüĢler ve kalıp tasarımcılarına kolaylık sağlayan bazı örnek 

tasarımlar vermeye çalıĢmıĢlardır [3]. Enjeksiyonda ana prensip, erimiĢ plastik malzemeyi 

kalıba basınç ile iletmek ve plastiğin içerideki boĢluk Ģeklini alarak soğumasını ve 

sertleĢmesini sağlamaktır. Baskı süresi kalıp sıcaklığı ile belirlenir. ErimiĢ plastiğin akması 

kolay olmasına rağmen soğuyup kalıp dıĢına çıkması için gereken sıcaklığa gelmesi uzun 

sürer. Soğuk kalıpta plastiğin soğuması çok çabuk gerçekleĢir ve kalıp dolmadan plastik 

sertleĢir. Kalıp içinde plastiğin akıĢı uygun baskı süresini yakalayabilmek için limitleri tespit 

etmeye fayda sağlayacaktır [4]. Et kalınlığı ince ve Ģekil yönünden karıĢık plastik ürünlerin 

üretiminde en çok kullanılan yöntem plastik enjeksiyondur. ErimiĢ plastik kalıp boĢluğuna 

basınç ile gönderilir, kalıptaki soğutucu kanallar ile soğuyup katılaĢır ve ürün Ģeklini alır. 

Çevrim süresi; ürün maliyeti ve kalitesi açısından en önemli unsurdur [5]. KarıĢık Ģekilli 

soğutma kanallarını 3D yazıcı ile elde ederek çabuk prototipler elde eden Sachs ve arkadaĢları 

üretilen soğutma kanallarının sıcaklık dağılımının doğru bir Ģekilde olduğunu ilk çevrimden 

itibaren tespit etmiĢlerdir. Düz soğutma kanallarında ise bu dağılım birkaç çevrimden sonra 

gerçekleĢmiĢtir [6]. Geleneksel plastik enjeksiyon su soğutma sistemlerinde, kalıplama 

prosesi sırasında sabit akıĢ sağlanmaktadır. Plastiğin enjekte edildiği noktada, sabit soğutma 

suyu sıcaklığı, hammaddenin eriyik halde yolluk kanallarında ilerlemesine mani olmaktadır. 

Plastik enjeksiyon kalıplama prosesinde, kalıp yüzey sıcaklığının ürün kalitesine önemli 

etkileri vardır. Yüksek kalıp sıcaklığı, ürün yüzey kalitesini iyileĢtirirken, soğutma süresini ve 

çevrim süresini uzatmaktadır. Bununla beraber, kalıp yüzey sıcaklığının düĢürülmesi ile 

çevrim zamanı düĢmekte, fakat ürün yüzey kalitesinde iyileĢme sağlamamaktadır. Bu nedenle 

kalıp soğutma süreside sabit kalmaktadır. Kalıp sıcaklığı ise kalıptan ürünün çıkması gereken 

sıcaklıktan bağımsız olması nedeniyle üründe çarpılma/çöküntü, ürün gerilme direncinde ise 

azalma gözlenmektedir. Ürün üzerinde artan gerilim ise malzemede bozulmalara yol 

açmaktadır. Kalıp yüzey sıcaklığı ve soğuk su sıcaklığı arasındaki fark üründe gerilme ve 

çöküntülere yol açmaktadır.  
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Bu çalıĢmada yukarıda sıralanan problemlere çözüm olabilecek alternatif bir yöntem olarak 

bölgesel ısıtma/soğutmaya olanak sağlayabilen, dinamik sıcaklık ve debi kontrollü bir sistem 

tasarımı sunulmaktadır. 

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR   

Plastiğin enjekte edildiği noktada, sabit soğutma suyu sıcaklığı, hammaddenin eriyik halde 

yolluk kanallarında ilerlemesine mâni olacaktır. Bu nedenle eksik basılmıĢ parça sorunlarıyla 

karĢılaĢılacaktır. Diğer bir sorun ise hammaddelerin eriyik halde ilerlediği en uç kalıp 

bölgelerinde ise soğuk su, ısınmıĢ olarak bu bölgelere ulaĢacağı için ürün bölgesel olarak 

yeterli soğutma sağlanamayacaktır. Kalıp üzerindeki farklı bölgelerin yüzey sıcaklık bilgileri 

ısı sensörleri kullanılarak tespit edilerek mikroiĢlemci yardımıyla her bölgeye farklı 

sıcaklıkların gönderilmesi sağlanacaktır. Tespit edilen farklı bölge sıcaklıklarına göre 

solenoid valfler kullanılarak farklı sıcaklıklarda su darbeleri uygulanacaktır. Su darbeleri 

uygulanması esnasında bölgeden geçen su debisi darbelerin uygulanma sıklığına etki ederek 

bölgeler için farklı debide su sağlanacaktır. Basınçlı su pompası kullanılarak farklı bölgelere 

gönderilen su darbeleri çevrim süresini kısaltacak ve üretim maliyetinin azaltılmasını 

sağlayacaktır. Bu çalıĢma kapsamında tasarlanan ve üretilen bölgesel ısıtma/soğutma 

yapabilen dinamik sıcaklık kontrollü sistem görsel 1.‟de verilmiĢtir. 

 

                                

Görsel 1. Bölgesel Isıtma/Soğutma Yapabilen Dinamik Sıcaklık Kontrollü Sistem  
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Tasarlanan ve üretilen bölgesel ısıtma/soğutma yapabilen dinamik sıcaklık kontrollü sistem 

parçaları görsel 2.‟de verilmiĢtir. 

 

Görsel 2. Bölgesel Isıtma/Soğutma Yapabilen Dinamik Sıcaklık Kontrollü Sistem Tasarımı  

 

Çizelge 1. Dinamik Sıcaklık Kontrollü Sistem Tasarımı Parçaları 

Öge No Parça Açıklaması Adet 

1 Pulsetech piyano pano 1 

2 Alüminyum kollektör kırmızı 1 

3 Solenoid valf 12 

4 Alüminyum kollektör kırmızı-mavi 1 

5 Kollektör destek alt montaj sacı 1 

6 kollektör destek üst kapak sacı 1 

7 Prinç pislik tutucu 1/2" 8 

8 Quick kaplin 1/2" 20 

9 Mini vana 1/2" 8 

10 Debimetre 4 

11 Uzatma borusu 50MM 4 

12 KöĢebent 2 

13 NPU 80 567mm 1 

14 NPU 80 657mm 2 

15 NPU 80 1050mm 2 

16 Mafsallı kol dirseği 1 

17 Mafsallı kol 1 
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Bölgesel ısıtma/soğutma yapabilen dinamik sıcaklık kontrollü sistem ekran görüntüleri görsel 

3.4.5.‟de verilmiĢtir. 

 

Görsel 3. Bölgesel Dinamik Sıcaklık Kontrollü Sistem Yazılımı- Otomatik 

 

 
Görsel 4. Bölgesel Dinamik Sıcaklık Kontrollü Sistem Yazılımı- Manuel Isıtma 

 

 

   Görsel 5. Bölgesel Dinamik Sıcaklık Kontrollü Sistem Yazılımı- Manuel Soğutma 
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Standart soğutma metotlarında soğutma suyu sıcaklığı ile kalıp sıcaklığı aynı olmaktadır.  

Bazı bölgelerdeki istenmeyen sıcaklık farklarından dolayı malzemenin formu 

bozulabilmektedir. Kullandığımız sistem ile ürün kalıbının farklı noktalarına farklı 

sıcaklıklarda su darbeleri gönderilerek malzemenin formunun bozulmaması sağlanmaktadır. 

Kalıbın farklı noktalarında hedeflenen sıcaklıklar set edilen değerlere göre su darbeleri ve 

ultrasonik debimetre kontrolüyle gerçekleĢtirilmektedir. Kalıbın farklı noktaları için set edilen 

sıcaklık değerleri kontrol altında olduğundan dolayı ısı dalgalanmaları oluĢmayacak ve ürün 

üzerinde eksiklik, çekme, çarpıntı, çöküntü, v.b. hatalar ortaya çıkmayacaktır. Su akıĢı, 

sıcaklık değiĢimleri, hava sıcaklık değiĢimi, çevrim süresi gibi değiĢken parametreler 

izlenerek gerçek zamanlı hassas kontrol sağlanacaktır. Bu çalıĢma kapsamında tasarlanan ve 

üretilen bölgesel ısıtma/soğutma yapabilen dinamik sıcaklık kontrollü sistem test sonuçları 

görsel 6.‟da verilmiĢtir. 

 

Görsel 6. Dinamik Sıcaklık Kontrollü Sistem Tasarımı Test Sonuçları 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢma kapsamında tasarlanan ve üretilen sistem ile yaptığımız ölçümler dikkate 

alındığında aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

1. Kalıp noktalarına kontrollü su darbeleri gönderilerek düĢük su tüketimi, çevrim süresinin 

kısaltılması ile düĢük enerji tüketimi sağlanmıĢtır.  

2. Parçaların hassas yüzey sıcaklıklarının sürekli takip edilmesi ile hatasız ürün elde 

edilmesine olanak verilmiĢtir.  
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3. Sıcaklık ve debi verilerinin programlar sayesinde ağ üzerinden aktarımı sağlanarak 

bilgisayar tabanlı yazılım aracılığı ile kontrol edilmiĢ ve JAVA diliyle geliĢtirilmiĢ yazılım 

bağımsız olarak kullanılmıĢtır.  

4. Her plastik enjeksiyon kalıbına uygun sıcaklık ve debi sağlanarak PLC üzerinde reçete 

olarak kayıt edilmesi ve daha sonra kullanım için çağrılabilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; firmamız bünyesinde faaliyet gösteren tasarım merkezi 

tarafından geliĢtirilen bu ürün ile plastik enjeksiyon ile üretimde ortaya çıkan problemlere 

çözüm üretildiği görülmektedir. 
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ABSTRACT 

Aquaculture is a nutrient rich in animal protein and micronutrients that are essential for a 

healthy life and balanced diet. Nowadays, consumers aim to protect their health with a correct 

diet and are in a search in this direction. Fish and other aquaculture are the leading foods that 

have the characteristics (healthy, quality and safe) that consumers seek. While 20-50% of 

seafood is considered edible, unfortunately the remaining part is revealed as waste. 

Aquaculture waste contains very valuable nutritional components compared to many food 

waste. Aquaculture wastes have high protein content. In addition, they also contain minerals, 

vitamins and fatty acids. Aquaculture processing wastes can be used to obtain fish silage, fish 

meal and oil, protein hydrolysates, enzymes, collagen, biofuels, gelatin, chitin and chitosan. 

In addition, it has application areas in many fields such as construction, medicine, agriculture, 

water treatment and cosmetics. The utilization of these wastes is also important in terms of 

contributing to the country's economy. 

Keywors: Aquaculture, processing wastes, evaluation 

 

1. INTRODUCTION 

Aquaculture is a nutrient rich in animal protein and micronutrients that are essential for a 

healthy life and balanced diet. Nowadays, consumers aim to protect their health with a correct 

diet and are in a search in this direction. Fish and other aquatic products are the leading foods 

that have the characteristics (healthy, quality and safe) that consumers seek. Seafood is the 

most valuable nutrient in terms of nutritional components it contains. The fact that the protein 

ratio is very high, it contains almost all amino-acids found in nature, is rich in vitamins and 

has high biological value make aquatic products valuable [1, 2]. 

It is stated that the average fish consumption per capita in the world is 19.2 kg, this amount is 

24 kg in the European Union, 40 kg in Spain, 23.1 kg in Greece, 28 kg in Morocco, 11.2 kg in 

Egypt, while in Tunisia 9.3 kg per person on average 7.6 kg of fish consumption in Turkey is 

reported to be well below the world average [3]. 
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While 20-50% of the seafood used as human food is evaluated as edible part, the remaining 

part is revealed as waste. The waste products generated during the processing of aquatic 

products around the world reach 20 million tons and cannot be properly utilized. These wastes 

consist of solid wastes containing bone, shell, skin, offal-like materials and liquid wastes 

mixed with water, depending on the business and the products processed. Aquaculture 

processing wastes can be utilized in fish silage, fish feed, sauce, gelatin, biofuel, edible film 

production and to obtain blacktenoprotein, peptide, enzyme and astaxanthin. It is also used in 

water treatment, construction and agriculture sectors [4]. 

In seafood processing plants; Fish meal and fish oil, caviar and croquette production 

techniques are applied to fresh and cooled, frozen, preserved, smoked, dried, heat treated, 

canned, marinated, fermented, salted fish and other seafood processing technologies. Solid 

wastes arising from the process consist of parts of fish and other aquaculture products such as 

internal organs, head, bones and skin. These wastes must be stored in cold rooms and 

disposed of properly without causing odors, flies and pests. In addition, it is also important to 

use it as an additive to some animal feeds and as a feed in aquaculture field in terms of 

gaining solid wastes. Processing facilities can store fishery products directly chilled / 

packaged, frozen (whole, fillet, etc.), heat treated (canned, ready-to-eat baked goods), 

modernized traditional foods (incense, marinating, salted, sauced products) and other (seafood 

salad) It offers human consumption in different ways. In addition, fish meal and oil are 

produced from anchovy and sprat in the abundant fishing season. Some companies market 

their seashells abroad for decorative items or other uses [5].  

Wastes from seafood processing plants are used in many areas such as acidifier in beverages, 

emulsifying and stabilizing agent, color stabilizer and also single cell protein production. 

According to the researches, it has been stated that products such as crab and shrimp can be 

used in applications such as food coating and packaging due to their antibacterial and good 

mechanical properties [6]. 

2. AQUACULTURE PROCESSING WASTES AND ITS EVALUATION 

Today, aquaculture wastes are recycled in various parts of the world. The wastes obtained from the 

flake, skin, bony structures and other parts of the fish are recycled in the aquaculture sectors and new 

products are obtained. New by-products obtained from wastes with methods developing every day 

are presented to the daily consumption of people. Products obtained from aquaculture wastes provide 

significant commercial gains to these sectors as well as to the countries engaged in this business [7]. 
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Balık Silage and Meal 

Fish silage; It is a product obtained by adding acid to chopped fish or fish processing wastes 

and liquefying the fish with enzymatic activities. Fish silage can be obtained from fish and 

by-products of low economic value. In addition to these products, aquaculture processing 

wastes can also be used to produce fish silage. With the silage of fish with low economic 

value and processing factory wastes; A highly digestible, hygienically reliable feed will be 

produced, which is loved and consumed by fish [4]. 

Fish meal; It is an animal protein source that is used extensively in fish mixed feeds. It is 

usually obtained from short-lived and fast-growing fish that are not used for human 

consumption or as a by-product of seafood processing factories. Fish meal contains high 

levels of protein, essential amino acids, minerals, phospholipids and fatty acids [8]. 

 

Fish Sauce 

Fish sauce is light brown liquid hydrolysates of salted fish with its distinctive characteristic 

taste and smell, with different names depending on the country, shottsuru in Japan, Budu in 

Malaysia, Patis in the Philippines, Nam-pla in Thailand, Nuoc-mam in Vietnam. is 

recognized. Fish sauces contain 20g / L nitrogen and 16 grams of this is in the form of amino 

acids. Therefore, it is an important source of protein [9]. Sauce production is made by 

fermentation method from fish waste and fish that do not have economic value. For this 

purpose, fish wastes to which salt is added are aged at room temperature. The preparation of 

the products is very simple and does not require advanced equipment, but large areas are 

required for the storage of products. Fish sauces are widely consumed in South East Asian 

countries. The most important use of fish sauces is as a seasoning on dishes. These sauces are 

used to add flavor to foods, as well as an important animal protein supplement for humans [4]. 

 

Collagen 

Collagen is a structural protein found in high amounts in the bones and skin of animals. 

Collagen is abundant in fish and its waste. Collagen, also called fibrous proteins, is found in 

our body's bones, cartilage, joints, skin and skin. Collagen and their hydrolyzed form, 

gelatins, are widely used in various industries such as food, cosmetics, pharmaceuticals, tissue 

engineering and biomedical. Gelatin obtained from fish waste Significant commercial 

revenues, collagen and many products obtained only from fish waste in many areas such as 

health, biomedical, personal care and food [4,7]. 

 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 146 

Fish Gelatin  

Collagen derived from fish waste, and transparent gelatins of natural protein origin are 

produced from their hydrolysis in the aquaculture industry. Gelatin is a biopolymer obtained 

by hydrolysis of collagen, which is an essential component of animal skin, bone and 

connective tissue, under controlled conditions. Gelatin is a raw material used by the food 

industry and other industries both in the world and in our country. Due to its unique 

functional and technological advantages, gelatin can be used for purposes such as gelling, 

thickener, water binder, emulsifier, foaming and film forming, especially in the food industry. 

In addition, gelatin can be used in some industries such as pharmaceuticals, cosmetics and 

photography [10, 11]. 

 

Chitin and Chitosan 

Chitin is the second most abundant biopolymer in the world, after cellulose. It is the main 

component of shellfish such as crab and shrimp, and is also found in the skeleton of insects 

and the cell walls of fungi [12].  

Although there are many derivatives of chitin, the most important of these is chitosan. 

Chitosan; As it is biodegradable, nontoxic and biocompatible, it can be used in many fields 

from agriculture to cosmetics, from medicine to food, from pharmacy to wastewater treatment 

and textile industry [13].  

Fish Protein Hydrolysates 

Fish protein hydrolysates are products that consist of enzymatic hydrolysis of protein-rich fish 

raw material. They are produced by using enzymes (proteolysis) to break down fish proteins 

into amino acids. The resulting product is very functional when used as an additive in food 

products. Protein hydrolysates are used in animal nutrition, food products and as microbial 

growth media [14]. 

Protein hydrolysates are available in industries according to their functional and bioactive 

properties. Proteins can be used as a foaming agent, emulsifying agent, whisking agent, 

antioxidative agent, flavoring agent after bitterness, antimicrobial agent, and can also be used 

in formulas suitable for hyper-allergic children and baby foods and nutritional ingredients of 

athletes. In addition, pharmaceutically bioactive peptides can also be evaluated in terms of 

potential applications such as peptone content in microbial growth media for biotechnological 

applications, as binder for preparation for dyeing in the tanning industry, soil improvement 

and disposal in fields as a source of organic nitrogen [15]. 
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In the aquaculture sector, hydrolysates produced from aquaculture and fish waste, which are 

not generally evaluated economically, are transformed into liquid product form by being 

treated with proteolytic enzymes in the raw material and enzymes added to the environment. 

During hydrolysis, proteolytic enzymes show high quality in terms of nutritional value in the 

final product, and the new product obtained is used as a protein source for creatures such as 

commercially grown fish, animals and microorganisms. Protein hydrolysates; It can be 

prepared from various fish such as trout, haddock, salmon, horse mackerel, carp, sardine, 

tuna, mackerel, shark, sole, eel, cod. In addition, protein hydrolysates are made from 

cephalopods, squid crustaceans, shrimp and crab species [15]. 

 

Carotenoprotein and Astaxanthin 

Carotenoproteins are a by-product obtained from shellfish processing residues and are used as 

a colorant and flavoring in food products as well as being added as feed additives in 

aquaculture rations (Çaklı and Kılınç 2004). The production of carotenoprotein and 

astaxanthin pigments from shrimp, crab, crayfish processing waste is quite high. Considering 

the effect on feed prices and considering the pollution that may occur when these wastes are 

released to the nature, the importance of obtaining blackenoprotein and astaxanthin pigment 

from shrimp, crab and crayfish processing wastes becomes apparent [4]. 

 

3. RESULTS 

 Sonuç olarak; iĢleme tesisi atıkları değerlendirilmeden denize döküldüğünde insan ve çevre 

sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu atıkların tamamının insan veya hayvan gıdasına 

dönüĢtürülerek değerlendirilmesi gerek Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkı gerekse 

çevreye ve insan sağlığına vereceği zararın önlenmesi açısından su ürünleri sektörünün 

geleceği için büyük önem arz etmektedir. 

 
 

REFERENCES 

[1]  Oğuzhan, P., AngiĢ, S., Haliloğlu, H.Ġ., Atamanalp, M. GökkuĢağı Alabalığı 

(Oncorhynchus mykiss) Filetolarında Sıcak Tütsüleme Sonrası Kimyasal 

Kompozisyon DeğiĢimleri, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 23(1/3): 

465-466, 2006. 

[2]     ġahin, K., 2019. II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu "Su Ürünleri ve 

Sağlık". Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 31. 

[3] https://www.haberturk.com/ordu-haberleri/61201966-turkiyede-balik-tuketimi-7-6-

kgdunya-ortalamasinin-gerisinde-kalan-turkiyede-2016-yilinda 

https://www.haberturk.com/ordu-haberleri/61201966-turkiyede-balik-tuketimi-7-6-kgdunya-ortalamasinin-gerisinde-kalan-turkiyede-2016-yilinda
https://www.haberturk.com/ordu-haberleri/61201966-turkiyede-balik-tuketimi-7-6-kgdunya-ortalamasinin-gerisinde-kalan-turkiyede-2016-yilinda
https://www.haberturk.com/ordu-haberleri/61201966-turkiyede-balik-tuketimi-7-6-kgdunya-ortalamasinin-gerisinde-kalan-turkiyede-2016-yilinda


Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 148 

[4]     Gündüz, H., Öztürk, F., Hamzaçebi, S., Akpınar, M.D. Su Ürünleri ĠĢleme Atıklarının 

Değerlendirilmesi, Aquatic Sciences and Engineering, 33(1): 1-5, 2018. 

[5]       https://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2ed812220b0705f_ek.pdf. 

[6]       https://www.ekolojika.com/gida-atiklarinin-alternatif-kullanim-yollari/ 

[7]    Bozkurt, R., Yüksel, A.Y. Günümüzde Balık Atıklarının Helal Sektörde Kullanım 

Alanları, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 8(2): 10-16, 2019. 

[8]    YeĢilayer, N., Kaymak, Ġ.E., Gören, H.M., Karslı, Z. Balık Yemlerinde Balık Ununa 

Alternatif Bitkisel Protein Kaynaklarının Kullanım Olanakları, GaziosmanpaĢa 

Bilimsel AraĢtırma Dergisi, 4: 12-30, 2013. 

[9]      Kılınç, B. Balık Sos Teknolojisi, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 20 (1-

2): 263- 272, 2003. 

[10]   Erge, A., Zorba, Ö. Jelatin ve Fizikokimyasal Özellikleri, Akademik Gıda, 14(4):431-

440, 2016. 

[11]   Dinçer, M.T., Erdem, Ö.A., Kalkan, H., Üçok, M.Ç. Comparison of recovered carp 

scales (Cyprinus carpio) gelatin and commercial calf and pork skin gelatins, Journal of 

Fisheries and Aquatic Sciences, 33(4): 335-341, 2016. 

[12]   Demir, A., Seventekin, N. Kitin, kitosan ve genel kullanım alanları. Tekstil 

Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(2):92-103, 2009. 

[13]   Oğuzhan Yıldız, P., Yangılar, F. Gıda endüstrisinde kitosanın kullanımı, Erciyes 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(3): 198-206, 2014. 

 

[14]   Çaklı, ġ., Kılınç, B. Kabuklu Su Ürünleri ĠĢleme Artıklarının Endüstriyel Alanda 

Değerlendirilmesi. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 21(1-2): 145- 152, 

2004. 

[15]   Arslan, E., Alabalık atıklarından elde edilen toz protein hidrolizatı ile kaplanmıĢ 

alabalık filetolarının soğukta depolanması esnasındaki bazı kalite değiĢimlerinin 

belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Rize, 2016. 

 

 

 

 

  

 

https://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2ed812220b0705f_ek.pdf
https://www.ekolojika.com/gida-atiklarinin-alternatif-kullanim-yollari/


Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 149 

OPTICAL PROPERTIES of PRECIPITATED TiO2 /ZnO NANOCOMPOSITES 

 

Fatma SARF 

Çanakkale Onsekiz Mart University, Çan Vocational School, 0000-0002-4445-4800 

 

ABSTRACT 

In this work, TiO2/ZnO nanocomposites were synthesized by using simple co-precipitation 

and [Ti/Zn] molar ratio effect was investigated, choosing as [2,1], [1,1] and [1,2]. Structural, 

morphological and optical properties were investigated by XRD, SEM and Uv-Vis 

spectroscopy. X-ray patterns of all samples corresponds hexzagonal ZnO and rutile TiO2 

phases. No major difference of grain size and lattice strain are detected by molar ratio change 

of [Ti/Zn]. Average particles sizes of TiO2/ZnO nanocomposites are 22 nm.Cluster TiO2 and 

granular ZnO particle distribution are observed. The optical spectrum of the TiO2/ZnO 

mixture shows a red shift by Zn molar ratio increase with Ti molar ratio decrease.  

 

Keywords: nanocomposite, co-precipitation, photoluminescence, Uv-Vis spectroscopy 

 

1. INTRODUCTION 

Although silisium technology is expensive, it reveals the need for new and cheap materials. 

Among them, metal oxides are so important to develop new generation opto-electronic 

devices, photocatalytic systems, gas sensors and solar-cells with their multiple oxidation 

states and good size distribution on the surfaces [1-2]. Due to the fact that studies with single 

metal oxides have reached the final stage, different strategies are followed.  Recently, for 

modify or improve the properties of single metal oxides; doping, binary or ternary metal 

oxide combinations and C-based material introduction have been so effective [3-5]. Optical 

properties of metal oxides is so important to develop effective optoelectronic devices [6]. 

Among them TiO2 and ZnO are so attractive with their unique physical and chemical 

properties [7-8]. Their optical properties are strongly correlated with their surface shapes and 

sizes [9]. Co-precipitation is a nanoparticle production method that can be obtained from 

quality materials with its benefit properties such as simple and inexpensive [10]. In this study, 

[Ti/Zn] molar ratio effect was investigated in TiO2/ZnO nanocomposites with using co-

precipitation. Structural, morphological and optical properties were detected by operating 

proper measurement techniques. 
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2. EXPERIMENTAL STUDIES 

Zinc acetate dihydrate [Zn (CH3COOH)2·6H2O, 99 % purity, Sigma Aldrich], titanium 

trichloride [TiCl3, 99 % purity, Acros Organics] were used as starting materials. Sodium 

hydroxide [NaOH, 99% purity, MERCK] was used as a complex agent. ZnO and TiO2 

nanopowders were synthesized by simple co-precipitation method. To obtain TiO2/ZnO 

nanopowders, molar ratio of the [Ti,Zn] was arranged as [1,2],[1,1] and [2,1]. The 

suspensions were continuously stirred for 3 hours at 75±5 ºC on the magnetic stirrer. After 

one day waiting at room temperature, white precipitates were filtered several times with 

distilled water and ethanol. Heat treatment was conducted at 650 ºC for 3 hours for dried 

powders in the furnace. All samples have A1, A2 and A3 codes according to [Ti,Zn] molar 

ratio of [1,2],[1,1] and [2,1], respectively.XRD, SEM, EDX measurements were realized 

similarly in our previous study [11]. FTIR spectrum and Uv-Vis spectrum measurements were 

tested by Ayben Top working group in IZTECH. 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

In Image 1, XRD patterns of TiO2/ZnO nanocomposites are shown in the 2θ=20º-80º. All 

samples have mixed rutile TiO2 and hexzagonal ZnO phases with several peak intensities. No 

Ti or Zn cluster peaks and impurity peaks are not detected. Preferential orientation of 

ZnO(101) peak for all samples. No matter how the [Ti,Zn] molar ratio changes, ZnO phases 

of (100), (002) and (101) are dominant, especially in the 30º-40º range. It is clear that 

intensity of hexzagonal ZnO indexed peaks increases and rutile TiO2 indexed peaks nearly 

similar with increasing Zn molar ratio in TiO2/ZnO nanocomposites, indicating crystallinity is 

improved.  

 

Image 1. X-ray diffraction patterns of TiO2/ZnO nanocomposites 

Structural parameters of TiO2/ZnO nanocomposites are shown in Table 1. The shift in 2θ 

values shows that Ti
+4

 ions and Zn
2+

 ions are realized substantially displacement. The average 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 151 

grain sizes of ZnO calculated by Debye-Scherrer formula are almost identical and they may 

exhibit quantum confinement effect, which may be useful in optical device applications [12].  

Table 1. Structural parameters of TiO2/ZnO nanocomposites 

 
  2θ (°) FWHM 

(rad) 

d( ) D(nm) Dislocation 

density (δ)  

Lattice 

Strain 

(ε) (%) 

A1 36.79 0.0015 2.4430 22 0.0020 6.841 

A2 36.81 0.0013 2.4380 21 0.0022 7.126 

A3 36.71 0.0032 2.4470 23 0.0018 6.711 

In Image 2, it is shown that surface morphologies of TiO2/ZnO nanocomposites have Ti 

clusters and granular type ZnO particles on the surfaces. All samples forms heregeneous 

distribution of both structures. Titanium clusters density decreases and granular ZnO density 

increases, especially in A3 samples. Dimensions of granular ZnO forms are consistent with 

measured average crystalline sizes in Table 1.  

  

Image 2. Surface morphologies of TiO2/ZnO nanocomposites 

Image 3a) shows the UV–vis absorption spectra of TiO2/ZnO nanoparticles in the 200-700 nm 

range. The absorption edge represents the transition from the transparency to absorption 

region [13]. The TiO2/ZnO nanoparticles show a very broad visible absorption peak. The 

adsorption band edge is shifted to high wavelength, it indicates that red shift appears by band 

gap decrease with Zn molar ratio increase and Ti molar ratio decrease for TiO2/ZnO matrix.  

a) b) 

Image 3.  a) Uv-Vis spectrum of TiO2/ZnO nanocomposites, b) PL spectrum of TiO2/ZnO 

nanocomposites   
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In the 200-600 nm range, PL spectrum of the TiO2/ZnO nanocomposites measured at room 

temperature is given in Image 3b). It is interesting that all samples exhibit ZnO related 

emission peaks compared to TiO2 which consistent to structural investigation. All samples 

exhibits three distinctive band at  425, 480 nm. and 580 nm. The peak intensity of PL 

increases with ratio of Zn increase and Ti decrease due to changing energy transfer process 

[14]. The green emission and blue emission are detected for all samples, generally these 

attributed that oxygen vacancies [15].  

4. CONCLUSION 

 In this study, TiO2/ZnO nanocomposites were produced by simple and effective co-

precipitation method. Structure of TiO2/ZnO matrix showed both the wurtzite ZnO and rutile 

TiO2 indexed peaks and ZnO phase was dominant in TiO2/ZnO matrix. The average ZnO 

crystallite size of the ZnO/TiO2 nanocomposites was found to be about 22 nm. The surface 

morphology confirmed that TiO2 clusters were mixed ZnO granular forms. The ZnO/TiO2 

nanocomposites exhibited different optical absorption edges compared to pure ZnO and TiO2. 

Oxygen vacancies of ZnO were determined in PL emission peaks of TiO2/ZnO 

nanocomposites. According to these results, molar ratio of [Ti,Zn] has a big effect on the 

structural and optical properties of TiO2/ZnO nanocomposites.  
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ABSTRACT 

Determining the properties of auto-ignition phenomena is important for combustion systems 

due to design and safety problems. The time and the temperature of auto-ignition is a useful 

parameter for the fuel at which temperature will the fuel will ignite.  In this paper a numerical 

solution is made by CHEMKIN 19 program and GRI-Mech 3.0 mechanism for presenting 

transient simulation of the spontaneous ignition of a methane/air mixture. The auto-ignition 

times are determined for various inlet pressures and for various initial temperatures by 

assuming no heat loss to the environment. The system is a closed batch process so it is taken 

as no inlet or out flow of mass in the reactor. 

The ignition time significantly decreases by increasing initial pressure at constant initial 

temperature. And also the final temperature gets higher value when the initial pressure 

increases. It is also determined that when the initial temperature increases at constant initial 

temperature the ignition time decrease. The final temperatures get slightly higher values when 

the initial temperature and pressure values increase. 

 

Keywords: Auto-ignition, CHEMKIN, Methane-air mixture 

 

1. INTRODUCTION 

Natural gas is one of the most common fuels for industrial gas turbines. Methane-air systems 

are life threatening mixtures particularly in underground coal mines. Auto-ignition data for 

methane air mixtures for different conditions is an important subject and is a challenging field 

for over the last 60 years. Especially in gas turbine industry the data for initial temperatures 

and pressures is relevant and important [1]. The terms self ignition, spontaneous ignition and 

auto-ignition are used synonymously. If the temperature of a vessel containing a 

homogeneous mixture of reactants is raised a certain point is reached at which ignition occurs. 

This is termed as auto-ignition. In contrast, forced ignition may be the result of electrical 

discharges (sparks), heated surfaces, shock waves, flames etc. [2]. A detailed study of the auto 

ignition temperatures of methane, propane and methane/propane mixtures as a function of 

fuel concentration is reported in a test apparatus by Kong et al. [3]. A review about this 

subject is prepared by Kundu et  al. [4]. This review presents existing knowledge on the flame 

acceleration of explosions from methane-air mixtures. Also a detailed enlightenment about 

auto ignition temperature of gas mixture can be found in the doctoral dissertation of Norman 

[5].  
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The auto-ignition temperature and ignition delay times for hydrogen air mixtures and methane 

air mixtures as a function of concentration is given by Conti and Hertzberg [6]. In their paper 

they have shown that the results are in good agreement with the previous data.  

A paper dealing with auto-ignition of non premixed turbulent mixtures is presented by 

Domingo and Vervisch, [7]. They aimed to determine if partially premixed combustion play 

in the propagation of ignition. It is concluded that partially premixed combustion strongly 

contributes to auto-ignition of non premixed mixtures in the particular form of triple 

flamelets. A detailed kinetic model of propane ignition and combustion in air is developed by 

Titova et al. [8]. 599 reactions and 92 species are included in their model and both high and 

low temperature mechanisms for oxidation are considered.  

An experimental work is given by Huang and Bushe [9] for ignition delay of homogeneous 

methane/air mixtures enriched with small fractions of ethane/propane by using reflected 

schock technique at temperatures from 900 to 1400 K and pressures from 16 to 40 bar. The 

results are compared with analytical solutions and they have also shown the good agreement 

between two results.  

Computer assisted methods is used by Egolf and Jurs [10] to develop equations relating 

molecular structural features to the auto ignition temperatures of diverse sets of hydrocarbon, 

alcohol and ester compounds. The developed results have examined to gain insight into how 

various structural features may affect auto ignition processes. 

An experimental work is conducted by Leschevish et al. [11] for ignition times of 

CH4/O2/N2/Ar mixtures at 0,38-2,23MPa pressures, 900-2100 K temperature and at 0.5-2 

equivalence ratios in shock tube. They have shown that in majority cases ignition starts near 

burning particles. An experimental paper also presented concerning auto ignition delay time 

characteristics of methane and natural gas under diesel engine conditions by Fraser et al. [12]. 

A constant volume combustion vessel is used for the experiments. The results are compared 

with previous data.  

An experimental investigation of the hot surface auto ignition temperature for methane, 

natural gas, propane and butane mixtures with air was conducted by Ungut and James [13]. 

The surface temperatures slowly increased for causing auto-ignition for mixtures.  

 

In this paper a numerical solution is made by CHEMKIN 19 [14] program and GRI-

Mech 3.0 mechanism for presenting transient simulation of the spontaneous ignition of 

a methane/air mixture. The auto-ignition times are determined for various inlet 

pressures and for various initial temperatures by assuming no heat loss to the 

environment. Mole fractions of a sample solution is given for basic molecules for 

transient time.  

 

2. NUMERICAL METHOD  

 

There are several models to simulate auto-ignition process. It is still impossible to determine 

accurate simulation of auto-ignition with computational fluid dynamics (CFD) due to many 

reactions, much formation and ruining of species, complex geometries and transient solutions. 

Complete model of auto-ignition includes fluid dynamics, transport phenomena and chemical 
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kinetics. The mathematical model consists of four equations: mass, momentum, energy and 

conservation of species. [5] 

 

Mass conservation equation is given in (1) 

 
  

  
   (  ⃗)                                   (1) 

 

 is density of mass, t is time and   ⃗ is the mixture velocity. 

Energy conservation equation is given as, 

 

 
  

  
   ⃗        ⃗   ⃡ (  ⃗)   ∑     ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗

 
             (2) 

 

u is the internal energy per unit mass,  ⃗ is heat flux vector,  ⃡ is the stress tensor, Yi mass 

fraction of species i,    ⃗⃗⃗⃗  the gravitational force per unit mass an species i and   ⃗⃗⃗ the diffusion 

velocity of species i.  

 

The heat flux vector can be given as, 

 

 ⃗        ∑   
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      (3) 

 

  is the thermal conductivity, hi the specific enthalpy of species i, R is the universal gas 

constant, DT,I the thermal diffusion coefficient of the species i, and  Wi the molar mass of 

species i.  

The thermal radiation heat transfer is neglected in calculations. 

 

The stress tensor is give as, 

 

 ⃡  0  .
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P is the hydrostatic pressure,  the dynamic viscosity and b is the bulk viscosity. 

The diffusion velocities can be calculated from equation (5), 
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          (5) 

 

 Xi is the molar fraction of species i, Dij the binary diffusion coefficient of species i and j, DT,i 

the thermal diffusion coefficient of species i and T the absolute temperature 

Momentum equation is given as, 
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                       (6) 

 

And conservation of species can be shown as, 
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 ̇  production rate of species.  

For the zero dimensional model the equations (1)-(5) turns to 
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                 (8) 

 

 
   

  
  ̇                                (9) 

 

cv the specific heat capacity at constant volume, V is the internal volume. qloss is assumed to 

be convective heat loss. 

 

          (    )               (10) 

 

h is the convective heat transfer coefficient, S is the internal surface area, T is the temperature 

of gas and Tw is the wall temperature. This model is implemented in CHEMKIN [14] as a 

homogeneous batch reactor.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS  

 Methane/air mixture auto ignition temperature is determined by CHEMKIN 19 software by 

using GRI-Mech 3.0 mechanism. The effects of initial temperature and initial pressure on 

auto-ignition time are calculated numerically. The initial temperature is taken three different 

values as 1000, 1050 and 1100K. Initial pressure is also chosen three different values as 1 

atm, 1.2 atm and 2 atm. 

The effect of initial pressure on transient auto-iginition is given in Fig. 1. In Fig. 1. the initial 

temperature kept constant and the initial pressure is changed for three different values as 1, 

1.2 and 2 atm. As can be seen from Fig. 1. the ignition time decreases while the initial 

pressure increases. The ignition occurs at 1.097 sec. at P=1 atm. At P=1.2 atm ignition time 

decreases to 0.903seconds. At P=2 atm the ignition time value is 0.513 seconds. As can be 

seen from the Fig.1 the initial temperatures are equal to each other. The final temperatures are 

so close to each others, but the values of higher initial pressure are slightly higher.  

Temperature versus time graphic for initial temperature 1050 K is given at Fig. 2. This 

graphic is also drawn for three different initial pressures like the Fig. 1.  The ignition time 

also decreases while the pressure values increases. The starting temperature of this curves are 

1050 K. The ignition time for P=1 atm is 0.465 seconds. For  P=1.2 atm the ignition time 
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value gets 0.387 sec. and at P=2 atm ignition time is equals to 0.226 seconds. The final 

temperature values are getting higher values as the initial pressure values increases.  

The ignition time values decreases distinctly by comparing Fig1. and Fig. 2.  And it can be 

said that a slight increment in initial pressure decreases the ignition time one third 

approximately.  

The effect of initial temperature for T=1100 K is presented in Fig. 3. A similar result is also 

seen at these curves. The ignition time significantly decreased and the value for whole initial 

pressure are close to each others. The ignition time is 0.206 seconds for P=1 atm, 0.173 

seconds for P=1.2 atm and is equals to 0.104 seconds for P=2 atm. The initial value is 1100 K 

as expected and the final temperature values are closer to each others. It can also conclude 

that the final temperatures are higher for increasing values of initial pressures. By comparing 

these three figures (Fig.1, Fig.2 and Fig. 3) it can obviously seen that ignition time 

significantly decreases as the initial temperature increases. By comparing Fig. 1 and Fig. 3 the 

values of ignition time are lessen one fifth approximately. And by comparison of Fig.2 and 

Fig. 3 it can be seen that the values lessen half.  

Effects of initial temperatures on ignition time at constant initial pressure are given at Figures. 

4, 5 and 6. The curves are drawn for three different initial temperatures as 1000K, 1050K and 

1100K. In Fig. 4 initial pressure is 1 atm. It can be seen that ignition time decreases by 

increasing initial temperature. At initial temperature 1000K the ignition time value is 1.097 

sec. At T=1050K the ignition time is equals to 0.465 sec. and at T=1100K the ignition time 

gets the value of 0.206 seconds. The starting values correspond to the initial temperatures. 

The final temperatures are higher for higher initial temperature values. Fig. 5 is given for 

initial pressure P=1.2 atm. The ignition time for T=1000K is 0.903 sec. Ignition time gets the 

value of 0.387 sec. for T=1050K and the ignition time for T=1100K is 0.173 seconds. The 

similar deductions can be made for Fig 5. as to Fig.4. The decrement of ignition time by 

increment of initial pressure can be seen by comparison of Fig 4. and Fig.5.  

The temperature versus time graphic for various initial temperatures at P=2 atm is given at 

Fig. 6. The auto ignition time for T=1000K is 0.513 seconds. It gets the value of 0.226 sec. for 

T=1050K and auto ignition time gets the value of 0.104 sec. at T=1100K. Similar to Fig. 4 

and Fig. 5 the auto ignition time values decreases with increasing initial temperature values. 

By comparison of Fig. 4 and Fig. 6  the time values decreases one to two by increasing the 

pressure 1 atm to 2 atm.  

A sample for mole fraction variation with time is given in Fig. 7. The similar graphics also 

drawn for whole initial temperature and initial pressure values but not given in here since in 

all graphics approximately same curves were determined. Five different basic molecules are 

chosen and mole fractions are drawn for transient time for initial temperature T=1000K and 

initial pressure P=1.2 atm. The auto ignition occurs at time value of 0.903 seconds. The mole 

fractions of O2 and CH4 are higher before the auto ignition time. H2O, OH, and H formed due 

to combustion. The formation of H2O begins before the auto ignition time. And there is O2 at 

the products. There are decrements of mole fractions of O2 and CH4 just before the auto 

ignition. The same amount of mole fractions are determined for all the initial temperature and 

initial pressure values. The only differences are the formation time due to auto ignition time.  
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Figure 1. Auto-ignition at T=1000 K for different initial pressures 

 
Figure 2. Auto-ignition at T=1050 K for different initial pressures 

 

 
Figure 3. Auto-ignition at T=1100 K for different initial pressures 
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Figure 4. Auto-ignition at P=1 atm for different initial temperatures 

 
Figure 5. Auto-ignition at P=1,2 atm for different initial temperatures 

 

 
Figure 6. Auto-ignition at P=2 atm for different initial temperatures 
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Figure 7. Mole fractions at T=1000K and P=1.2 atm 

 

 

4. CONCLUSIONS 

The auto ignition time characteristics are determined by using CHEMKIN 19 program and 

GRI-Mech 3.0 mechanism for three different initial pressures and three different initial 

temperature values. The system is a closed batch process and assumed adiabatic system. It is 

determined that the auto ignition time decreases by increasing initial pressure values 

significantly. The final temperature values are also slightly higher for higher initial pressure 

values. And it is also determined that the auto ignition time values decreases with increasing 

initial temperature values.  

Mole fractions are also determined for the combustion phenomena and a sample graphic is 

given. The mole fraction of methane starts to diminish before the auto ignition time and H2O 

formation begins also before the auto ignition time. 
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ÖZET 

ġehirlerimizde artan nüfus ile birlikte kırsal kesimlerden Ģehir merkezlerine doğru olan insan 

hareketliliği neticesinde Ģehirlerimizde araç sayısı, trafik yoğunluğu ve trafikte geçen süre her 

geçen gün gittikçe artmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde Akıllı UlaĢım Sistemleri ile ilgili 

yapılan çalıĢmalar kapsamında Trafik yönetimi ve kontrolünde yeni uygulamalar ve 

teknolojilere ihtiyaç olduğu gözlemlenmektedir. Ülkemizde 2014 yılında hazırlanan Ulusal 

Akıllı UlaĢım Sistemleri Strateji Belgesindeki amaçlara uygun olarak Bluetooth teknolojisi 

kullanımı ile trafikte seyir halindeki araçlara ait MAC adresleri ile bu MAC adreslerini 

eĢleĢtirilmesi ve analiz edilmesi sonucunda araçların trafik de ki seyahat süreleri ve bu 

sürelere bağlı trafik yoğunluğunun hesaplanması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı UlaĢım Sistemleri, Bluetooth Teknolojisi, Trafik Yoğunluğu 

 

1. GĠRĠġ   

Akıllı UlaĢım Sistemleri 2012 yılında UlaĢım, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

tarafından konunun tüm paydaĢları ile gerçekleĢtirilen bir çalıĢtay AUS (Akıllı UlaĢım 

Sistemleri) ile gündemimize girmiĢ ve 2014 yılında aynı bakanlık tarafından Ulusal AUS 

Strateji Belgesi hazırlanmıĢtır. 

ġehirleĢmenin ve Ģehir nüfusunun, hareketliliğin, araç sahipliliğinin gün geçtikçe artması 

ile birlikte hızla geliĢen teknolojinin yaygın kullanımı buna bağlı olarak internete bağlı akıllı 

cihazlara, çevre dostu teknolojilere, uygulamalara ve ulaĢımda konfor, hız, güvenlik ve düĢük 

maliyete olan talep AUS sistemlerini zorunlu hale getirmiĢtir. AUS uygulamalarında 

genellikle yolcu, yol ve araç arasında gerekli haberleĢmeyi sağlayan teknolojiler 

kullanılmaktadır.[1] Kullanılan bu teknolojilerin kurulumu ve kullanımı kolay ve ucuz olması 

uygulanabilirlik açısından son derece önemlidir. AUS teknolojileri arasında gösterilen 

kablosuz ağ teknolojilerinden biri olan Bluetooth teknolojisi, ekonomik ve uygulanması kolay 

bir teknoloji olarak trafik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır.  

Bluetooth teknolojisi ilk olarak 1994 yılında Ericsson tarafından cep telefonlarının 

kablosuz haberleĢmesi amacıyla geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Ericsson tarafından yapılan bu 

çalıĢmalara Nokia ve Toshiba da katılarak 1998 yılında Bluetooth Special Interest Group kısa 

adı SIG kurulmuĢtur. Bu grup Bluetooth ile ilgili çalıĢmalarda kapsam ve standartları ortaya 

koyarak günümüze kadar gelmiĢtir. Bluetooth teknolojisi kullanım için lisans gerektirmeyen, 

2.4 Ghz frekans bandında çalıĢan, ses ve veri taĢıyabilen kablosuz ağ teknolojilerinden 

birisidir [2]. Bluetooth teknolojisinin AUS uygulama örneklerine ilk 1960‟lı yıllarda görsek 

de günümüzde teknolojik geliĢmelere bağlı olarak hızlı yaygınlaĢmaktadır. Bluetooth 

teknolojisinin trafik yönetiminde uygulanması son derece basit olup; sahadan toplanan 

Bluetooth MAC adres bilgisinin eĢleĢtirmeler ve analizlerle araçların seyir hızlarının 

çıkarılmasını ve bu hızlara bağlı trafik yoğunluk bilgisinin üretilmesini amaçlar. 
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2. BLUETOOTH TEKNOLOJĠSĠNĠN SAHADA KULLANIMI 

Bluetooth teknolojisi ile trafik yönetimini gerçekleĢtirebilmek için öncelikle sahadan 

araçlara ait MAC adres bilgilerini toplamak gerekir. MAC adres bilgilerini toplamak için 

sahaya konumlandırılacak Bluetooth okuyuculardan tam verim almak için doğru yere doğru 

açı ile konumlandırılması gerekir. Sahaya konan Bluetooth okuyucular konumlandırıldıkları 

bölgede kapsama alanına giren diğer bluetooth okuyucularını belirli sürelerde tarama sureti ile 

tespit ederler ve böylelikle diğer bluetooth okuyucular hakkında  

 

• ID: MAC bilgisine, 

 

• Saat Aralığı: Tespit edildiği zaman bilgisine, 

 

• Geçen Süre: Bluetooth tarayıcılarının kapsama alanındaki geçirdiği süre bilgisine 

sahip olurlar [3].  

 

 Toplanan bu verilerle birden fazla model üzerinde çalıĢılabilir. Görsel1 

 

Görsel 1 Bluetooth Okuyucularına Ait Seyahat Süre Hesaplama Yöntemleri (Bhaskar A.,2013). 

 

Seyahat süresi hesaplama yöntemlerinde aĢağıdaki modeller kullanılmaktadır. 

 

• En2En: ArdıĢık bulunan her iki Bluetooth okuyucusunun kapsam alanı baĢlangıçları dikkate 

alınır. 

 

• Ex2Ex: ArdıĢık bulunan her iki Bluetooth okuyucusunun kapsam alanı bitiĢleri dikkate 

alınır. 

 

• P2P: ArdıĢık bulunan her iki Bluetooth okuyucusunun bilinen konumları dikkate alınır [4]. 

 

 

 

 

Bu yöntemlerden birisi seçilerek yapılan hesaplamalarda seyir halindeki araçların hızları ve 

bu hızlara bağlı olarak bu noktalardaki N tane araç için ortalama seyahat süreleri Görsel 2 de 

ki gibi hesaplanabilmektedir. Sahada bulunan Bluetooth okuyucular arasındaki mesafe 
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bilinmektedir. L1 konumunda bulunan Bluetooth okuyucusunun tespit ettiği MAC adresi L2 

noktasındaki Bluetooth okuyucusundan da tespit edilmesi gerekmektedir. Her iki Bluetooth 

okuyucunun MAC adresleri tespit ettiği zamanlar kullanılarak bu koridordaki her bir aracın 

seyahat hızı hesaplanabilir. 

 

                                                     
Görsel 2 Ġki Nokta Arası Hız Formülü [5] 

 

Aynı iki noktadan geçen N tane aracın hızını hesaplamak için ise aĢağıdaki formül kullanılır. 

 

 

                                                           
 

Aynı görselde N tane araç için ortalama seyahat süresini aĢağıdaki formül ile hesaplayabiliriz. 

 

                                                        
Burada dikkat edilmesi gereken nokta her iki Bluetooth okuyucusundan gelen anormal 

değerlerin (bluetooth okuyucu kaynaklı okuma hataları, anten bozulması vb.) bu 

hesaplamalara dahil edilmemesidir.   

 

Hesaplanan araç hızları ve ortalama seyahat süreleri kullanılarak bu koridorlardaki trafik 

yoğunluğu da hesaplanabilmektedir.  

 

Bluetooth okuyucular kullanılarak hesaplanan seyahat süre bilgileri iki farklı Ģekilde 

kullanılmaktadır. Birinci tip kullanımda bulunduğumuz noktadan gidilmek istenen noktaya ait 

güzergahtaki tahmini seyahat süresidir.  Hesaplanan bu tahmini seyahat süre bilgisi sürücülere 

farklı Ģekillerde iletilebilmektedir. Bunlar bir web sitesi olabileceği gibi, bir mobil uygulama 

veya yollar üzerinden bulunan DMS olarak adlandırılan Dinamik Mesaj Sistemleri de olabilir. 

 

Görsel 3‟de Konya‟ da uygulanan Bluetooth okuyucular ile elde edilmiĢ tahmini seyahat 

sürelerinin Dinamik Mesaj Sistemlerinde gösterimi bulunmaktadır. 
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Görsel 3 Konya‟da ISSD firması tarafından geliĢtirilen Bluetooth okuyucular ile tespit edilen seyahat 

süresinin gösterimi [5] 

 

Ġkinci tip kullanımda ise bulunduğumuz noktadan gidilmek istenen noktaya ait güzergah için 

hesaplanan ortalama seyahat süreleri ile trafik yoğunluğu haritaları tespit edilmektedir. Görsel 

4‟de Konya‟da Ģehir merkezinde konumlandırılan 98 adet Bluetooth okuyucusundan elde 

edilen verilerle oluĢturulmuĢ trafik yoğunluğu haritası bulunmaktadır. 

   

                 
 
 

 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Bluetooth okuyucuları ile istenilen zaman aralıklarında diğer bluetooth okuyucuların 

taranması sonucunda elde edilen MAC adreslerin ve zamanların tespit edilmesi, bu MAC 

adreslerinin birbirleriyle eĢleĢtirilmesi, analiz edilmesi, seyahat sürelerinin hesaplanması, 

trafik yoğunluğunun oluĢturulması çok kısa sürede gerçekleĢmektedir. Ayrıca bu sonuçların 

Görsel 4 Konya’da ISSD firması tarafından geliştirilen  Bluetooth okuyucular ile tespit edilen Trafik 

Yoğunluğunun gösterimi [5] 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 167 

bir web sitesi veya bir mobil uygulama üzerinde yayınlanması araç sürücülerinin eriĢimi 

açısından son derece önemlidir. Görsel 5‟de bu döngü gösterilmektedir. 

                   
 

Görsel 5 Bluetooth Okuyucu ile Seyahat Süre Hesabı 

 

Bluetooth teknolojisinin bu denli ekonomik, kullanıĢlı ve hızlı sonuç üretiyor olması 

neticesinde dünyada ve ülkemizde de trafik yönetimi ve yönlendirilmesi konusunda tercih 

edilmektedirler. Avrupa da ki uygulamalarına örnek olarak: 

   

 Ġspanya‟da Universidad Politécnica de Madrid (UPM) üniversitesi tarafından 

geliĢtirilen ve BlueTT adı verilen bu yöntemle 2013 yılından beri Madrid ve 

Sevilla‟da trafik yönetimi uygulamalarında Bluetooth teknolojisi kullanılmaktadır [6]. 

 

 Danimarka‟da Aarhus'ta 230 kavĢak yine Bluetooth teknolojisi kullanılarak 

yönetilmektedir [7]. Ayrıca ülkemizde de birçok Ģehirde (Ġstanbul, Ankara, Konya, 

Kocaeli, Gaziantep, KahramanmaraĢ, Mersin) Bluetooth tabanlı trafik yönetimi 

uygulamaları mevcuttur.   

 
 . 
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TÜRKĠYE’DE KULLANILAN FARKLI DUVAR VE TAVAN TĠPLERĠNĠN ĠLETĠM 

ZAMAN SERĠSĠ (CTS) KATSAYILARININ HESAPLANMASI ĠÇĠN PERĠYODĠK 

ÇÖZÜME DAYALI YENĠ BĠR ANALĠTĠK YÖNTEM GELĠġTĠRĠLMESĠ 

 

Nedal SAWADI 
1
, Recep YUMRUTAġ 

2
, Hasan OKTAY 

3
 

 
1
 Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 0000-0002-5841-1270  

2
 Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 0000-0001-9006-198X  

3 Batman Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 0000-0002-0917-7844 

 

 

ÖZET 

Bina yapı elemanlarından kaynaklı soğutma yükünün hesaplanması enerji tüketimini 

doğrudan etkileyen klima sistemlerinin (HVAC) seçiminde büyük rol oynamaktadır. Binaların 

ısıtılması ve soğutulmasına harcanan bu enerji tüketiminin büyüklüğü ise bina yapılarının ısıl 

performansının artırılmasına yönelik talebi arttırmaktadır. ASHRAE bu talepler 

doğrultusunda binaların soğutma yükünü belirleyebilmek için, Toplam EĢdeğer Sıcaklık Farkı 

yöntemi (TETD), Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı yöntemi (CLTD), ve IĢınım Zaman Serisi 

yöntemi (RTS) gibi çeĢitli hesaplama yöntemleri geliĢtirmiĢtir. Farklı soğutma yükü 

hesaplamalarından kaynaklı problemleri gidermek amacıyla ASHRAE tarafından tavsiye 

edilen RTS soğutma yükü hesabı ve bina yapı performansının bir göstergesi olan Ġletim 

Zaman Serisi (CTS) olarak adlandırılan katsayılar 35 farklı duvar ve 19 farklı tavan tipi için 

hesaplanmıĢtır. Hesaplanan CTS katsayılarının sınırlı sayıda olması ve bu yapıların özellikle 

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bina yapı bileĢenlerinden farklı olması sebebiyle, farklı 

yapı bileĢenleri için CTS katsayılarının hesaplanması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Bu 

çalıĢmada, zamana bağlı ısı transfer probleminin çözümü için KarmaĢık Sonlu Fourier 

DönüĢüm yöntemi (CFFT) kullanılarak farklı yapı bileĢenlerinin CTS katsayılarının 

hesaplanabilmesi için analitik bir çözüm yöntemi geliĢtirilmiĢtir. CFFT tekniğinin zamana 

bağlı problemin çözümü için RTS soğutma yükü değerlerinin hesaplanması ve CTS 

katsayılarının tespit edilmesi uygulanmalarında kullanılması yeni bir yaklaĢımdır. Bu 

doğrultuda, matematiksel çözüme dayalı bir hesaplama yöntemi geliĢtirilmiĢ ve MATLAB 

yazılımıyla hazırlanmıĢ bilgisayar programı yardımıyla bu çözüm gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun 

yanında, CFFT yöntemi kullanılarak hesaplanan CTS değerleri ile ASHRAE El Kitabı 

tarafından sunulan CTS değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada sunulan yöntemin 

kullanılarak farklı bina yapı bileĢenleri için elde edilen CTS katsayıları ile ASHRAE 

tarafından sunulan katsayılar arasında önemli bir uygunluk olduğu tespit edilmiĢtir. Daha 

sonra ise ülkemizde yaygın olarak kullanılan yapı bileĢenlerinin CTS katsayıları elde 

edilmiĢtir. Bu çalıĢma farklı yapı bileĢenlerinin CTS değerlerinin elde edilmesinde, ASHRAE 

El kitabındaki tablolarda verilen ve en yakın yapı birimin seçilmesi yerine bu değerlerin 

doğrudan hesaplanmasının daha güvenilir bir yaklaĢım olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Soğutma yükü, Ġletim Zaman Serisi (CTS), IĢınım Zaman Serisi (RTS), 

KarmaĢık Sonlu Fourier DönüĢüm yöntemi (CFFT). 
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1. GĠRĠġ 

Binaların soğutulması ve ısıtılması için harcanan enerji, dünyada tüketilen toplam enerji 

miktarının büyük bir kısmını teĢkil etmektedir. Binadaki enerji tüketiminin azaltılmasına 

yönelik çalıĢmalar bina yapılarının ısıl performansının artırılmasına yönelik talebi 

arttırmaktadır. Bunun birlikte bina soğutma ve ısıtma sistemlerinin kapasitelerinin doğru 

olarak seçilmesi enerji israfını önemli ölçüde azaltacak olup bu ise o yerin soğutma yükünün 

hassas bir Ģekilde hesaplanmasına bağlıdır. GüneĢ ıĢınımı gibi soğutma yükünü meydana 

getiren bileĢenlerin zamanla sürekli olarak değiĢtiğinden soğutma yükünün hassas bir Ģekilde 

hesaplanması oldukça karmaĢık ve zaman alıcı görülmektedir. Aynı zamanda soğutma 

yükünü oluĢturan bileĢenler de oldukça fazladır. Bu bileĢenler ise duvar, tavan, zemin, kapı ve 

pencerelerden, hava sızıntılarından, aydınlatma ve diğer elektrikli cihazlardan, insanlardan 

gelen ısı kazanımları olarak sayılabilir [1-7]. Bu bileĢenlerden duvar ve tavandan gelen ısı 

kazançları soğutma yükünün en büyük kısmını oluĢturmaktadır. Diğer bileĢenler oran olarak 

daha az olup, bilinen yöntemlerle hesaplanmaktadır.  

 

Soğutma yükünü meydana getiren bileĢenlerin gün boyunca önemli değiĢimler göstermesi, 

soğutma yükü hesaplarını karmaĢık bir hale getirmektedir [3]. Soğutma yükünü 

hesaplayabilmek için literatürde çeĢitli yöntemler ile karĢılaĢılmaktadır. ASHRAE bu talepler 

doğrultusunda binaların soğutma yükünü belirleyebilmek için, Transfer Fonksiyonu yöntemi 

(TFM), Toplam EĢdeğer Sıcaklık Farkı yöntemi (TETD), Soğutma Yükü Sıcaklık Farkı 

yöntemi (CLTD), ve IĢınım Zaman Serisi yöntemi (RTS) gibi çeĢitli hesaplama yöntemleri 

geliĢtirmiĢtir [3,4]. 

 

IĢınım zaman serisi (RTS) yöntemi, Isıl Denge (HB) yönteminden türetilen soğutma yükü 

hesaplamalarını gerçekleĢtirmek için basitleĢtirilmiĢ ve yeni bir yöntemdir. Yöntem, yalnızca 

en yüksek yük hesaplamaları için değil, aynı zamanda saatlik soğutma yüklerine bileĢen 

katkılarını tahmin etmek için de kullanılmaktadır. RTS yönteminde HB ve TFM 

yöntemlerinden farklı olarak, opak yüzeylerden saatlik ısı akısının belirlenmesi için ıĢınım 

zaman serisi (RTS) ve iletim zaman serisi (CTS) olarak adlandırılan seri katsayıları 

tanımlanmıĢtır. CTS katsayıları, bir duvarın veya tavanın dıĢ tarafında, mevcut saat boyunca 

iç kısımda ısı kazancı haline gelen daha önceki bir ısı kazancının yüzdesini yansıtır. Benzer 

Ģekilde, ıĢınım zaman serisi katsayıları, mevcut saat sırasında soğutma yükü haline gelen daha 

önceki bir ıĢınım ısı kazancının yüzdesini yansıtır. Tanım gereği, her bir ıĢıma veya iletim 

zamanı serisi toplamda yüzde 100 olmalıdır. Bu serilerin kullanılmasıyla, bir bina yapısının 

zaman geciktirme etkisi diğeriyle kolayca karĢılaĢtırılabilir. Bu karĢılaĢtırma yeteneği, tüm 

yapı detaylarının karar verilme aĢamasında faydalı olmaktadır [4]. 

 

Sadeliğine ve verimliliğine rağmen, ASHRAE tarafından hesaplanan CTS katsayılarının 

sınırlı sayıda olması ve bu yapıların özellikle Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bina yapı 

bileĢenlerinden farklı olması sebebiyle, farklı yapı bileĢenleri için CTS katsayılarının 

hesaplanması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Bu nedenle, çok katmanlı bir duvar veya tavanın 

geometrik ve ısıl özelliklerinden CTS katsayılarını oluĢturmak için doğru, güvenilir, geçerli 

ve alternatif yöntemler gereklidir. 
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Bu çalıĢmada, KarmaĢık Sonlu Fourier DönüĢümü tekniğine (CFFT) dayanan, çok katmanlı 

duvar ve tavanların CTS katsayısını oluĢturmak için yeni bir prosedür geliĢtirilmiĢtir. 

Prosedür, soğutma yükünün hesaplanması için periyodik bir ısı geçiĢi probleminin analitik 

çözüm yöntemine dayanmaktadır. Analitik bir metodolojiye dayalı sayısal hesaplamalar için 

Matlab'da bir bilgisayar programı geliĢtirilmiĢtir. Program, ağırlıklı olarak Gaziantep'te 

kullanılan bina duvarları için eğimli yüzeylerdeki saatlik güneĢ ıĢınımını, duvar 

yüzeylerindeki sıcaklık dağılımını ve CTS değerlerini hesaplamak için çalıĢtırılmıĢtır. Ayrıca, 

CFFT yöntemi kullanılarak hesaplanan CTS değerleri ile ASHRAE tarafından sunulan CTS 

değerleri karĢılaĢtırılmıĢ ve her iki yöntem arasındaki farklılıklar tartıĢılmıĢtır. 

 

2. PROBLEMĠN FORMÜLASYONU 

2.1. Isı Kazancının Hesaplanması 

Bir duvardan geçen ısı; duvarı oluĢturan katmanların kalınlıkları ve ısı iletim katsayıları, 

duvarın iç ve dıĢ ortam sıcaklıkları, iç ve dıĢ yüzey sıcaklıkları, ısı taĢınım katsayıları ile 

duvarın dıĢ yüzeyine gelen güneĢ ıĢınımlarının fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. Eğer 

duvarın iç yüzey sıcaklığı bilinirse, duvar iç yüzeyinden odaya olacak ısı geçiĢi ısı taĢınım 

katsayısı ve oda sıcaklığı kullanılarak hesaplanabilir. Duvarlar Ln kalınlığında, n katmandan 

oluĢan kompozit yapılardır (Görsel 1). Problemde ısı geçiĢinin tek yönlü ve zamanla değiĢtiği 

esas alınarak, aĢağıdaki varsayımlar yapılmıĢtır. 

 

a) Her bir katmanın homojen ve ısıl özelliklerinin sabit olduğu varsayılmıĢtır.  

b) Katmanlar arasında temas direnci ihmal edilmiĢtir.  

c) Her bir katmanda herhangi bir ısı üretimi yoktur. 

d) Isı taĢınım katsayıları sabit alınmıĢtır. 

 

 
Görsel 1. Çok katmanlı duvar yapılarının Ģematik olarak gösterimi 

 

Bu varsayımlar altında, binanın dıĢ duvarlarından gelen ısı kazancı duvar iç yüzey 

sıcaklığının elde edilmesiyle bulunabilir. Bunun için dıĢ duvarlar için geçici rejimde ısı 

transfer probleminin çözülmesi gerekmektedir. Geçici rejimde periyodik ısı transferi problemi 

kısmi diferansiyel denklem, sınır ve periyodik Ģartlarla ifade edilmiĢtir. 
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EĢ. (6)‟da Te ve Ta ise sırasıyla saatlik güneĢ-hava ve dıĢ hava sıcaklıklarını, IT ise güneĢ 

ıĢınımı akısını göstermektedir. ΔR ise bir yüzeyden gökyüzü ve çevresine yansıyan uzun 

dalga ıĢınımı ile bir kara cisim tarafından dıĢ hava sıcaklığında yayılan ıĢınım arasındaki 

farktır. Yatay düzlemlerde bu değer 63 W/m
2
 iken dikey yüzeylerde pratikte sıfır olarak kabul 

edilmektedir. Problemin çözümü aĢağıdaki denklemlerle verilmiĢ olup, ayrıntılı çözümü ise 

Ref. [3,6]‟de bulunmaktadır. Son olarak herhangi bir duvar veya düz tavandan gelen ısı 

kazancı; 

 

 i n rq h T (0,τ) T 

 
zn=0      (7) 

 

olarak hesaplanmaktadır.  

 

2.2. Isı Ġletim Katsayılarının (CTS) Hesaplanması 

Soğutma yükü hesaplamaları yapılırken bir duvardan veya bir tavandan ortama geçen ısı 

kazancı değerleri farklı yöntemlerle elde edilebilir. ASHRAE tarafından sunulan [4] RTS 

yönteminde, duvar ve tavanlardan geçen iletim ısı girdisi, bilinen iletim denklemi ile Ģu 

Ģekilde tanımlanır: 

 

 i,θ-n e,θ-n rTq =U T           (8) 

burada: 

i,θ-nq   n saat önceki iletim ısı girdisi, W/m
2
 

U   bir yüzey için toplam ısı transfer katsayısı, W/(m
2
·K) 

e,θ-nT   n saat önceki güneĢ-hava sıcaklığı, °C. 

 

Daha sonra duvar ve tavanlardan geçen ısı kazancı, mevcut saatler ve geçen 23 saat için iletim 

ısı girdileri ve iletim zaman serileri (CTS) kullanılarak hesaplanır. 

 

θ 0 i,θ 1 i,θ-1 2 i,θ-2 3 i,θ-3 23 i,θ-23q c q c q c q c q ...  c q            (9) 
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burada: 

θq   yüzeylerden geçen saatlik ısı kazancı, W/m
2
 

i,θq    mevcut saat için iletim ısı girdisi, W/m
2
 

20 31c ,c ,..., c   Ġletim zaman serileri. 

 

Verilen bir konstrüksiyondan geçen saatlik ısı kazancı biliniyorsa CTS değerleri EĢ. (9)‟dan 

hesaplanabilir. ÇalıĢmamızda saatlik ısı kazancının hesaplanması EĢ. (7)‟de verilmektedir.  

 

3. HESAPLAMA YÖNTEMĠ 

Bu çalıĢmada ısı kazancı ve CTS değerlerinin sayısal hesaplamalarını yapmak için MATLAB 

bilgisayar programı kullanılmıĢtır. Bazı parametreler bu programa giriĢ parametreleri olarak 

kullanılmaktadır. Bu parametreler; meteoroloji istasyonlarından alınmıĢ yatay bir yüzeye ait 

saatlik ıĢınım ölçümleri, yapıyı oluĢturan malzemelerin termo-fiziksel özellikleri, iç ve dıĢ 

ortam ile duvar yüzeyleri arasındaki birleĢik ısı taĢınım katsayıları, saatlik dıĢ hava sıcaklığı 

ve iç tasarım hava sıcaklığıdır. ÇalıĢmada, oda iç hava tasarım sıcaklığı 24 ºC olarak alınmıĢ, 

iç ve dıĢ yüzeylerdeki birleĢik ısı transfer katsayıları sırasıyla 8.3 ve 17 W/m
2
 olarak 

alınmıĢtır. Saatlik yatay yüzeye gelen güneĢ ıĢınım değerleri Gaziantep Meteoroloji 

Ġstasyonundan 26 Temmuz tarihi için elde edilen veriler kullanılmıĢtır. Ayrıca duvar 

renklerinin güneĢ ıĢınımının yutulması üzerinde önemli ölçüde etkileri vardır. Bu çalıĢmada 

koyu renkli yüzeyler incelenmiĢ olup, yutma katsayısı 0.884 olarak alınmıĢtır [1,4]. 

 

ÇalıĢmada, Türkiye‟ deki binalarda yaygın olarak kullanılan 4 farklı duvar ve 2 farklı tavan 

tipi seçilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan duvar ve tavanların tipleri, geometrisi ve ölçüleri Görsel 

2‟de verilmiĢtir. Bu yapıların termo-fiziksel özellikleri Çizelge 1'de verilmiĢtir. 

 

 

 
 

    

 

Görsel 2. Tavan ve duvarların Ģematik gösterimi 
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Çizelge 1. Tavan ve duvarların termo-fiziksel özellikleri 

Beton tipi 
ρ 

(kg/m
3
) 

λ     

(W/m.K) 

c     

(J/kg.K) 

ρc    

(kJ/m
3.
K) 

α 

(mm
2
/s) 

Briket 0.920 1600 0.840 1344.00 0.68 

Tuğla 0.690 1580 0.840 1327.20 0.52 

Blokbims 0.230 770 0.835 642.95 0.36 

Gazbeton 0.150 400 1.047 418.80 0.36 

Beton 1.370 2076 0.880 1826.88 0.75 

Sıva 0.700 2778 0.840 2333.52 0.3 

XPS 0.034 22 1.280 281.60 1.2 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

3.1. Teorik modelin doğrulanması 

ÇalıĢmada geliĢtirilen teorik modelin doğrulanması noktasında ASHARE‟da [4] belirtilen üç 

farklı ısıl özelliğe sahip (hafif, orta ve ağır ısıl kütle) duvar yapıları için elde edilen CTS 

değerleri ile CFFT yöntemi kullanılarak elde edilen değerlerin karĢılaĢtırılması bu kısımda 

sunulmuĢtur. ÇalıĢmada kullanılan ve numaraları belirtilen duvar konstrüksiyonlarının termo-

fiziksel özellikleri ASHRAE el kitabında [4] verilmiĢtir. Görsel 3‟de, ASHARE'da hesaplanan 

ve CFFT yöntemi kullanılarak elde edilen CTS değerlerinin ve karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. 

Sonuç olarak, her iki yöntem kullanılarak hesaplanan CTS değerlerinin birbirleriyle oldukça 

uyumlu olduğu görülmüĢtür. 
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Görsel 3. ASHRAE'de verilen farklı ağırlıktaki duvar tiplerinin CTS katsayılarının her iki 

yöntem ile karĢılaĢtırılması 

 

3.2. Yaygın olarak kullanılan duvar ve tavanlar için Isı Ġletim Katsayılarının 

(CTS) Hesaplanması 

 

Yapılardan geçen ısı kazancı değerleri, güneĢ-hava sıcaklığının bir fonksiyonudur. EĢ. (5)‟te 

verilen denklem kullanılarak yatay ve düĢey yüzeylere gelen güneĢ-hava sıcaklıkları 

hesaplanmıĢ, elde edilen bu sıcaklıklar ile saatlik dıĢ hava sıcaklıkları ve yatay yüzeye gelen 

güneĢ ıĢınım değerleri Görsel 4‟te verilmiĢtir.  



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 175 

 
Görsel 4. GüneĢ IĢınım ve güneĢ-hava sıcaklıklarının günlük değiĢimi 

 

Görsel 5‟te 2 cm iç sıva ve 12 cm betondan meydana gelen Tavan 1 ile 2 cm iç sıva, 10 cm 

beton, 3 cm XPS yalıtım malzemesi ve 2 cm beton Ģaptan meydana gelen Tavan 2 tipi için 

elde edilen saatlik ısı kazancı değerlerini verilmiĢtir. Görselden de görüldüğü gibi verilen 

tavanların kalınlıkları aynı olsa da tavan malzemelerinin termo-fiziksel özelliklerinin ısı 

kazancı değerleri üzerinde öneminin oldukça fazla olduğu anlaĢılmaktadır. Çünkü Tavan 1 

tipi bir tavan, Türkiye‟de özellikle gecekondu Ģeklinde yapılan konutlarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu tavan tipi dıĢ hava sıcaklığı ve güneĢ ıĢınımından fazlaca etkilendiği için 

ısı kazancı genliğinin yüksek olduğu anlaĢılmaktadır. Tavan 1 tipi tavanı için en yüksek ısı 

kazancı, Tavan 2 tipinin en yüksek ısı kazancının yaklaĢık 11 katı kadardır. 

 

 
Görsel 5. Tavan 1 ve Tavan 2 için ısı kazancı değerlerinin günlük değiĢimi 

 

Görsel 6 her iki tavan için hesaplanan CTS değerlerinin 24 saatlik değiĢimlerini 

belirtmektedir. Görsel incelendiğinde Tavan 1 tipine ait CTS değerlerinin Tavan 2 ye göre 

daha yüksek olduğu bu ise Tavan 1 tipinin daha zayıf bir ısıl ağırlığa sahip olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte toplam ısı girdinin tavan 1 tipin için %68‟i, tavan 2 tipi için 

ise %51‟i ilk 8 saat içerisinde gerçekleĢmektedir. Bu durum Tavan 1 tipi tavanlı bir konut için 

daha yüksek soğutma ünitesi kapasitesine ihtiyaç olduğunu göstermekte, bu ise daha kötü bir 

yaĢam Ģartı, daha yüksek bir yatırım ve daha yüksek bir iĢletme maliyeti gerektirmektedir. 
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Sonuç olarak, Tavan 2 tipi bir tavanın tercih edilmesi, Tavan 1 tipi bir tavanın ise tercih 

edilmemesi gerektiği, bu çalıĢmadan açık olarak anlaĢılmaktadır. 
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Görsel 6. Tavan 1 ve Tavan 2 için CTS değerlerinin günlük değiĢimi 

 

Görsel 7‟de koyu renkli, güneye dönük 4 farklı duvar için günlük ısı kazancı değerleri 

verilmiĢtir. Görsellerden anlaĢılacağı üzere en yüksek ısı kazancı Briket duvarda, en düĢük ısı 

kazancı genliği Gazbeton duvar tipinde görülmektedir. Genliğin yüksek olması gerek konfor 

gerekse soğutma yükünün yüksek olması bakımından istenmeyen bir durumdur. Bu durum 

soğutma sisteminin büyümesi ve sonuç olarak ilk yatırım ve de iĢletme maliyetinin artacağı 

anlamına gelmektedir. Bu durumda Briket ve Tuğla duvar kullanılması durumunda ısıtma ve 

soğutma için daha yüksek paralar ödenecektir.  

 

 
Görsel 7. Güneye dönük koyu duvar tipleri için ısı kazancı değerlerinin günlük değiĢimi 

 

Görsel 8 koyu renkli, güneye dönük 4 farklı duvar için hesaplanan CTS değerlerinin 24 

saatlik değiĢimlerini vermektedir. Görseller incelendiğinde Briket duvar ile Tuğla duvarın 

CTS değerleri, Blokbims duvar ile Gazbeton duvarın CTS değerleri birbirine çok yakındır. 

Blokbims Kayseri ve NevĢehir yöresinde bulunan volkanik bir kumdan yapılmaktadır. Bu 

kumların oluĢumları ise Gazbeton diye bilinen duvar malzemesinin üretimine benzemektedir. 

Blokbimsin kumu doğal olarak bulunduğundan, yani endüstriyel bir madde olmadığından, 
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daha düĢük maliyetle imal edilecek ve yaygın olarak kullanıldığında Ülkemiz ekonomisine 

büyük katkı sağlayacaktır. Böylelikle, klima boyutu ve maliyeti ile birlikte enerji kaybı, inĢaat 

maliyeti ve ısıtma-soğutma iĢletme giderleri azalacaktır.  

 

 
Görsel 8. Güneye dönük koyu duvar tipleri için CTS değerlerinin günlük değiĢimi 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada Türkiye‟ de binalarda yaygın olarak kullanılan 4 farklı duvar ve 2 farklı tavan 

tipi için ısı kazancı ve CTS değerlerinin günlük değiĢimleri incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın 

sonucunda elde edilen en önemli bulgular ise aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 

1. Farklı yapı tipleri için CFFT kullanılarak için elde edilen CTS katsayıları ile ASHRAE 

tarafından sunulan katsayılar arasında önemli bir uygunluk olduğu tespit edilmiĢtir. 

2. Tavan tipleri incelendiğinde Tavan 1 tipine ait ısı kazancı ve CTS değerlerinin Tavan 2 

ye göre daha yüksek olduğu bu ise Tavan 1 tipinin daha zayıf bir ısıl ağırlığa sahip olduğunu 

göstermektedir. 

3. Seçilen 4 duvar içerisinde en yüksek ısı kazancı değerleri ve buna bağlı olarak CTS 

değerleri Briket duvar için, en düĢük değerler ise Gazbeton duvar tipinden elde edilmiĢtir. 

Bununla birlikte Kayseri ve NevĢehir yöresinde bulunan kumdan yapılan ve Blokbims‟den 

elde edilen ısı kazancı ve CTS değerleri ile Gazbeton‟dan elde edilen değerler birbirine 

yakındır. Blokbimsin özellikle tuğla yerine Ülkemizde yaygın olarak kullanıldığında milli 

ekonomiye katkısı büyük olacaktır. 

4. Ülkemizdeki farklı yapı tiplerinin CTS değerlerinin eldesi için ASHRAE El kitabındaki 

tablolarda verilen benzer yapı tiplerinin seçilmesi yerine, bu değerlerin doğrudan 

hesaplanmasının daha güvenilir bir yaklaĢım olduğu çalıĢmamızda tavsiye edilmektedir. 

. 
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ATMOSFERĠK SOĞUMA ġARTLARINDA Cu-OF FĠLMAġĠN YÜZEYĠNDE 

OLUġAN OKSĠDASYONUN ĠNCELENMESĠ 

 

Zeynep Sirel, Hakan Çatalkaya, Murat Öney, Mehmet Ali Akoy  

 

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.ġ., Kocaeli, TÜRKĠYE 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, yukarı düĢey sürekli döküm tesisinde  üretimi gerçekleĢtirilen Cu-OF 

filmaĢinlerin,  sıcaklığa bağlı olarak yüzey oksit kalınlığının değiĢimi incelenmiĢtir. Ġnceleme 

kapsamında 12,5 mm çaplı Cu-OF filmaĢin kangalına tabandan itibaren belirli aralıklarla 

termoeleman bağlanarak saatlik lokal yüzey sıcaklık verileri ile ortam sıcaklığı ve nem 

değerleri kayıt edilmiĢtir. FilmaĢin yüzeyine termoeleman bağlanan bölgelerden alınan 

numunelerin yüzey oksit kalınlığı ölçülmüĢ ve kıyaslamalar yapılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Cu-OF, filmaĢin, yukarı düĢey sürekli döküm, oksidasyon 

 

1. GĠRĠġ 

Bakır ve bakır alaĢımları, üstün elektriksel ve termal iletkenlik, mukavemet, iĢlenebilirlik ve 

iyi korozyon direnci gibi üstün özelliklere sahiptirler. Bu özellikler, kullanım alanına bağlı 

olarak büyük avantajlar sağlamaktadır  [1].  

 

Yukarı düĢey sürekli döküm sistemi, yerçekimine zıt bir yönde Cu-OF bakır filmaĢin üretimi 

yapan geleneksel bir prosestir. Söz konusu döküm yöntemi, “Finnish Outokumpu Group” 

tarafından 1960‟ların sonuna doğru geliĢtirilmiĢtir [2]. Yukarı düĢey sürekli döküm hattına ait 

bir resim, Görsel 1‟de paylaĢılmıĢtır. 

 

 
Görsel 1. Yukarı düĢey sürekli  döküm hattı 
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Prosesin ilk adımında, otomatik besleme sistemi yer almakta ve bakır katotlar bir indüksiyon 

ergitme fırını içerisine Ģarj edilmektedir. Ergitme fırınındaki sıvı metal bir sonraki adım olan 

bekletme fırınına aktarılmaktadır. Bu aĢamada, sıvı metalin sıcaklığı ve kimyasal 

kompozisyonu kontrol edilmektedir. Bu proseste, ergiyik metal yüzeyi atmosferdeki oksijen 

ile reaksiyona girmeyi engellemek amacıyla ergitme fırınında kömür, bekletme fırınında ise 

pul grafit ile korunmaktadır [3]. Bakırda çözünmüĢ oksijen seviyesi, ASTM B170-99 

standardına göre 5 ppm değerinden daha az olması gerekmektedir [4].   

 

Bekletme fırınında bulunan sıvı metal içerisine daldırılan grafit kokiller yardımı ile sıvı metal, 

çekim ünitesi tarafından metalostatik kuvvet sayesinde yukarı yönde çekilerek katılaĢtırılır ve 

istenen ebatlarda filmaĢin döküm iĢlemi gerçekleĢtirilir [3]. KatılaĢmanın gerçekleĢtiği 

kokillerde kapalı devre su soğutma sistemi ile soğutulan grafit ve bakır kalıplar 

kullanılmaktadır. Sıvı metal grafit kokil ile temas etmekte ve grafitin dıĢ kısımda yer alan 

bakır kalıp su ile soğutulmaktadır (Görsel 2). Bakırın homojen bir Ģekilde çevresel olarak 

katılaĢması, malzeme kalitesine doğrudan etki etmektedir. [5]. Çekim iĢlemi yapılan filmaĢin, 

kangal halinde otomatik sarıcılar tarafından sarılır. Kangal ağırlığı genel olarak 2500-3500 kg 

arasında değiĢmekte olup, ağırlığa bağlı olarak kangal dıĢ çapı 1400-1500 mm, kangal iç çapı 

650-700 mm, kangal yüksekliği 500-600 mm arasındadır.  

 
Görsel 2. Kokil kesitine ait Ģematik görünüm [5] 

 

Döküm ve çekim iĢlemi devam ederken, kangal halinde sarılan filmaĢin eĢ zamanlı olarak 

doğal atmosferik Ģartlarda soğumaktadır. Bakır atmosferdeki oksijen ile reaksiyona girdiği 

andan itibaren yüzeyinde oksit tabakası oluĢmaya baĢlamaktadır. Soğuma hızına bağlı olarak 

malzeme yüzeyindeki oksit kalınlığı da değiĢmektedir.  

 

Sanchez ve arkadaĢları, sıcaklık, oksidasyon süresi ve oksidan atmosfer parametrelerini 

kontrol altında tutarak bakır levha üzerinde bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. ÇalıĢma 

neticesinde 200°C‟nin altındaki sıcaklıklarda ince film Ģeklinde ağırlıklı olarak Cu2O oksit 

bileĢiğinin bakır levha yüzeyinde oluĢtuğunu belirlemiĢlerdir. Sıcaklık 300°C‟ye 

yükseltildiğinde ise 24 saatin sonunda yüzeyi pasive eden CuO ve Cu2O bileĢiklerinin beraber 
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bir film oluĢturduklarını görmüĢlerdir. 400 – 700°C aralığında ise yüzeyde yer alan oksit 

filmin kırılgan bir hale geldiği ve yüzey tutuĢunun zayıfladığı tespit edilmiĢtir [6]. Ayrıca 

Wieder ve Czenderma‟nın yapmıĢ oldukları bir araĢtırma neticesinde bakırın, oda 

sıcaklığından 330°C „ye kadar olan aralıkta 5 oksit bölgesine sahip olduğu belirlenmiĢtir. Söz 

konusu sıcaklık aralıkları 70°C altı (1.bölge), 70-110°C aralığı (2.bölge), 110-200°C aralığı 

(3.bölge), 200-270°C aralığı (4.bölge) ve 270-330°C aralığıdır (5.bölge). 1.bölgede 

oksidasyon kendini amorf bir yapıda göstermektedir, 2. ve 4.bölgelerde oksidasyon miktarı 

belli bir sıcaklık limitine kadar artıĢ göstermekte, 3.bölgede kompozisyon ve oksidasyon 

Ģartlarına bağlı olarak Cu3O2 bileĢiği oluĢabilmekte ve 5. bölgede ise kuprik oksit “CuO” 

oluĢumaktadır [7]. 

 

DüĢük sıcaklıklarda oluĢan ince oksit filmler fiziksel ve mekanik olarak homojen 

yapıdadırlar. DüĢük sıcaklıklarda yüzey oksidasyonu baĢlangıçta hızlı bir Ģekilde meydana 

gelmektedir ancak ilerleyen süreçte yüzeyde oluĢan oksit filmi daha stabil ve homojen hale 

geldiği için oksidasyon hızı yavaĢlamaktadır. Aynı zamanda, oluĢan oksit filmi zamanla 

koruyucu bir katman rolünü üstlenmektedir. Söz konusu oksit filmi kalınlığı 10-100  

arasında değiĢiklik göstermektedir [8].  

 

Pinnel ve arkadaĢlarının yapmıĢ oldukları çalıĢmada 50-150°C aralığında, 4-1000 saat 

arasında açık hava oksidasyonuna maruz kalan bakırın oksit kalınlığı değiĢimi üzerine elde 

ettikleri verileri gösteren grafikler Görsel 3‟te verilmiĢtir. Söz konusu çalıĢmada, oksit 

kalınlığı ölçümlerinin Auger Elektron Spektroskopisi ile yapıldığı belirtilmektedir [9].  

 

 
a) 50-150°C aralığında kontrollü atmosferde oksit film kalınlığı değiĢimi 
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b) 75-150°C aralığında laboratuvar ortamında oksit film kalınlığı değiĢimi 

Görsel 3. Kontrollü atmosfer ve laboratuvar ortamında sıcaklık ve zamana bağlı oksit kalınlığı 

oluĢumu [9] 

 

Buna göre, kontrollü bir atmosferde 50 ve 75°C‟de ilk 4 saatte 10  oksit kalınlığı ölçülmüĢ 

olup, sürenin 1000 saate kadar uzaması durumunda oksit kalınlığındaki artıĢın yavaĢ olduğu 

belirlenmiĢtir. Laboratuvar ortamında (%40-60 nem) 75°C ve 100°C‟de, 100-1000 saatte oksit 

kalınlığının kontrollü atmosfere göre çok daha yüksek olduğu (3-8 kat arası) görülmüĢtür [9].   

 

Bakır yüzeyindeki oksit kalınlığına bağlı renk değiĢimleri Çizelge 1‟de görülmektedir. Önceki 

dönemlerde yapmıĢ olduğumuz çalıĢma ve gözlemlerde, yüzeyi deokside olmamıĢ ve hafif 

kızıllaĢmıĢ olan bakır yüzeyinin havadaki neme de bağlı olarak ortam sıcaklığında beklerken 

maksimum 2 gün içerisinde Çizelge 1‟deki  sıra ile renk değiĢtirdiği görülmüĢtür.  

 

Çizelge 1. Bakır yüzeyindeki oksit kalınlığına bağlı renk değiĢimleri [10] 

Oksit kalınlığı (um) Renk 

0,048 Kızıl kahve 

0,050 Koyu eflatun 

0,067 Koyu Mavi 

0,116 Açık yeĢil 

0,145 Turuncu kızıl 

0,181 Mavi 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMA 

FilmaĢin üretim esnasında kangal halinde sarılan filmaĢin yüzeyinden sıcaklık ölçümü 

yapılabilmesi için özel bir cihaz yapılmıĢtır. Bu cihaza termoelemanlar bağlanarak, anlık 

olarak sıcaklık ölçümü yapılmakta ve cihaz üzerindeki ekrandan okunabilmektedir (Görsel 4). 

Yukarı sürekli düĢey döküm tesisinde 12,5 mm çaplı Cu-OF filmaĢin üretimi esnasında 

kangal sarımı aĢamasında 3 ayrı termoeleman, filmaĢin kangal tabanından sırasıyla 12, 33 ve 

53 cm yüksekliklere bağlanarak saatlik bölgesel sıcaklıklar ölçülmüĢtür. EĢ zamanlı olarak 

ortam sıcaklığı ve nem ölçümleri yapılmıĢtır. FilmaĢin ağırlığı 3075 kg olup, üretimi 14 saat 

sürmüĢtür, üretim sonrasında sıcaklık ölçümü 20 saat daha devam etmiĢtir. Deneme sonunda 
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termoeleman bağlanan bölgelerden alınan numunelere ait fotoğraflar Görsel 5‟te yer 

almaktadır.  

  

  
Görsel 4. Sıcaklık ölçümü yapılan kangal ve sıcaklık ölçüm cihazı fotoğrafları 

 
Görsel 5 . Sıcaklık ölçümü yapılan numune fotoğrafları 

 

Termoeleman (TE) bağlanan bölgelerden yapılan sıcaklık ölçümlerinin zamana bağlı değiĢimi 

Görsel 6‟da, çalıĢmanın kritik anlarındaki değerler Çizelge 2‟de verilmiĢtir. Termoelemanlar 

dökümün 1-6-11.saatlerinde sıcaklık ölçümü için kangala bağlanmıĢtır.  

 

 
Görsel 6. Termoeleman bağlanan bölgelerin zamana bağlı sıcaklık değiĢimi 
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Çizelge 2. Denemeye ait filmaĢin yüzey sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve nem ölçüm verileri 

Saat 
1. TE 

(°C) 

2.TE 

(°C) 

3.TE 

(°C) 

Ortam 

Sıcaklığı 

(°C) 

Nem 

(%) 
Not 

1 60,5 - - 34 25 
Tabandan 12 cm yükseklikte, merkezden 17 cm içeride, 

1.termoeleman yerleĢtirildi. 

6 35,1 58,3 - 29 46 
Tabandan 33 cm yükseklikte, merkezden 17 cm içeride, 

2. termoeleman yerleĢtirildi. 

11 29,7 37,9 53,2 30 45 
Tabandan 53 cm yükseklikte, merkezden 17 cm içeride,  

3. termoeleman yerleĢtirildi. 

14 28,9 36,1 50,0 31 46 Üretim bitti. 

34 26,8 29,5 31,3 30 37 Ölçüm sonu 

 

Termoeleman ile sıcaklık ölçümü yapılan ilgili bölgelerden numuneler alınarak soğuma 

hızının mekanik özelliklere etkisini belirlemek amacıyla her bölgeden 3 adet numune 

çıkarılarak çekme testi (Zwick 1474) yapılmıĢtır. Alınan numunelere ait çekme testi 

sonuçlarının ortalaması Çizelge 3‟te yer almaktadır.  

 

Çizelge 3. Numunelere ait mekanik test sonuçları 

Numune 

Alınan Bölge   

Ölçülen 

Çap (mm) 

Birim 

Ağırlık 

(gr/m) 

Ortalama 

Çekme 

Mukavemeti 

(N/mm
2
) 

Ortalama 

Kopma 

Uzaması 

(A250 %) 

1. TE 12,48 1088,52 171,04 42,26 

2. TE 12,48 1085,87 170,73 40,93 

3. TE 12,49 1089,52 170,55 42,26 

 

Cu2O ve CuO, bakırın kararlı oksitli bileĢikleridir. Numunelere ait yüzey oksit kalınlığı 

ölçümleri ASTM B 49-20 standardına [11] göre kulometrik yöntemle yapılmıĢ olup, 3 

ölçümün ortalama sonuçları Çizelge 4‟te yer almaktadır. Deneme sonunda 3.termoeleman ile 

ölçülen final sıcaklık 31°C‟dir. Herbir termoelemanın bağlanmasından 31°C‟ye düĢene kadar 

geçen zaman da Çizelge 4‟te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4. Termoeleman bağlanan bölgelerin yüzey oksit kalınlığı ile baĢlangıçtan 31°C‟ye iniĢ süresi 

Numune Alınan 

Bölge 

Ortalama 

Cu2O (Å) 

Ortalama 

CuO (Å) 

Toplam 

Ortalama Oksit 

Kalınlığı (Å) 

Deneme 

BaĢlangıcından 

31°C’ye DüĢene Kadar 

Geçen Süre (saat) 

1.TE 83,42 ± 9,27 55,90 ± 12,06 139,32 ± 21,30 7 

2.TE 95,62 ± 5,08 57,50 ± 12,68 153,12 ± 16,46 17 

3.TE 105,05 ± 10,70 63,89 ± 2,77 168,94 ± 12,32 23 

 

3. DEĞERLENDĠRME  

Termoeleman bağlanan bölgelerden alınan filmaĢin numuneleri arasında görsel olarak renk 

farkı görülmemiĢtir. GerçekleĢtirilen çekme testleri neticesinde, numunelerin mekanik test 
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değerleri arasında bir fark görülmediğinden katılaĢma sonrası küçük soğuma farklarının 

mukavemet üzerine etkisi olmadığı belirlenmiĢtir.  

 

Termoeleman bağlanan her bölgeden ardıĢık olarak 3 ayrı oksit kalınlığı ölçümü yapılmıĢtır. 

Bölgeler kendi içlerinde değerlendirildiğinde, ortalama oksit kalınlığının kangal tabanından 

yukarıya doğru tedrici olarak arttığı belirlenmiĢtir. Kangal tabanına en yakın olan 

termoelemanın 31°C‟ye ulaĢması için gereken süre 7 saat iken, kangal ortasındaki 

termoeleman için bu süre 17 saat, kangal üstüne yakın olan termoeleman için ise 23 saat‟tir.  

 

4. SONUÇLAR 

FilmaĢinin dökümü sırasında termoeleman bağlandığındaki yüzey sıcaklığının ortam 

sıcaklığından etkilendiği belirlenmiĢtir. Bu durum, katılaĢan filmaĢinin sarıcıya gelene kadar 

soğumasından etkilediğini göstermektedir. Soğuyan kütlenin artmasına bağlı olarak, soğuma 

hızı azaldıkça, ortam sıcaklığına inebilmek için geçen süre artmakta ve birim zamanda yapılan 

ısı alıĢveriĢi azalmaktadır.  Buna bağlı olarak malzeme yüksek sıcaklıkta nispeten daha uzun 

süre kalmakta, oksit kalınlığı da daha hızlı soğuyan bölgeye göre daha fazla olmaktadır. Söz 

konusu çalıĢmada ortam sıcaklığı ortalama 30,3°C olup, genel dağılım olarak ise deneyin 

sonuçlandırıldığı 31°C‟den daha düĢüktür. Nem oranı ise ortalama %40,4‟tür. Bu çalıĢmanın 

yürütüldüğü atmosferik Ģartların malzemenin yüzeyinde oksit kalınlığını arttırıcı bir etki 

oluĢturmadığı düĢünülmektedir. Ancak, ortam sıcaklığı ve nem oranın fazla olduğu 

dönemlerde oksit oluĢumunun da artması beklenmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Inconel 625 alaĢımının yüzeyi farklı boyut ve morfolojide aluminyum tozları 

kullanılarak kutu sementasyon yöntemi ile aluminid kaplanmıĢtır. Kaplama için oluĢturulan 

karıĢımda 40-45 µm boyutta globular ince tozlar ile 10-75 µm boyutta ligament Ģekilli Al 

tozlar kullanılmıĢtır. Yüzeyleri parlatılmıĢ alaĢım ile hazırlanan toz karıĢımı 700 °C sıcaklıkta 

4 saat boyunca etkileĢtirilmiĢtir. Kaplama kesitinde yapılan mikroskobik çalıĢmalar ve 

metalurjik analizler, (i) iç oksidasyon gerçekleĢmeden homojen ve sürekli bir kaplama 

tabakasının oluĢtuğunu, (ii) kaba ve ligament Ģekilli tozların kullanımı ile alaĢım yüzeyinde 

at.-% 70 Al içeren ve ~ 60 µm kalınlıkta bir kaplamanın oluĢtuğunu, (iii) daha ince ve 

globular morfolojiye sahip Al tozlarının kullanımı halinde ise yüzeyinde at.-% 65 Al içeren ve 

~ 40 µm kalınlıkta bir kaplamanın var olduğunu ve (iv) kaplama derinliğinde farklı Ni:Al 

oranlarına sahip tabakalı fazların oluĢtuğunu göstermiĢtir. Farklı partikül boyutuna sahip Al 

tozlarının kullanımı ile yapılan aluminid kaplamalarda yüzeyden merkeze mikrosertlik 

ölçümleri de yapılmıĢ olup, daha kalın kaplama yapısına sahip alaĢım kesit yüzeyinde 432 HV 

sertlik değerine ve daha ince olan kaplama kesit yüzeyinde ise 357 HV sertlik değerine 

ulaĢılmıĢtır. Yüzey kesitinde ölçülen bu sertlik değerleri altlık malzeme olan Inconel 625 

alaĢımının sahip olduğu sertlik değerinin ~ 1.5 katı değerindedir ve yüzeyden merkeze 

sertliğin azaldığı belirlenmiĢtir. 

  

Anahtar Kelimeler: Inconel 625, kaplama, karakterizasyon. 
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1. GĠRĠġ 

 

Nikel esaslı süperalaĢım ailesinin bir üyesi olan Inconel 625 alaĢımı, mükemmel oksidasyon 

ve korozyon direncinin yanı sıra yaklaĢık 980°C sıcaklığa kadar yeteri mukavemet 

sergilemesinden dolayı havacılık, kimya, petrokimya endüstrilerinde ve aynı zamanda 

denizcilikte yaygın kullanım alanı bulabilmektedir. Motor türbinlerinde ve jet motorlarında 

birçok parçanın imalatı da Inconel 625 alaĢımı kullanılarak yapılmaktadır ve çalıĢma 

koĢullarında bu parçalar 700-950°C sıcaklığa maruz kalabilmektedir [1, 2]. ÇalıĢma 

koĢullarında oksidasyon ve sıcak korozyonun gerçekleĢmesi parçanın uzun ömürde 

çalıĢmasında sınırlayıcı bir etken olarak rol oynamaktadır [3]. Bu durumda kütlesel olarak 

nikel esaslı süperalaĢımlardan üretilen bu parçalarda yüzey iĢlemlerine gereksinim 

duyulmaktadır [4]. Bu yüzey iĢlemleri arasında aluminid kaplamalar çoğunlukla kullanılan bir 

yöntem olup, bu kaplama ile alaĢım yüzeyinde yüksek sıcaklık çalıĢma koĢullarında 

oluĢabilen Al2O3 oksit tabakası ile oksitlenmeye karĢı bir direnç oluĢturulur [5].   

Yüzeylerde aluminid kaplama birçok yöntem kullanılarak oluĢturulmakta olup, bu 

yöntemlerin baĢında elektro kaplama [6], termal püskürtme ile kaplama [7], kimyasal buhar 

biriktirme [8], kutu sementasyon [9] ve sıcak daldırma [10] ile kaplama gelmektedir. Kutu 

sementasyon yöntemi kullanılarak yapılan alüminid kaplamalar, modern türbinlerde 

kanatların yüksek sıcaklıklarda oksitleyici gazların korozyonuna karĢı direncini artıran 

koruma tabakaları olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ile kaplama, düĢük sıcaklıkta yüksek 

aktivite veya yüksek sıcaklıkta düĢük aktivite esasına dayalı olarak gerçekleĢtirilebilmektedir. 

DüĢük sıcaklıkta yüksek aktivite koĢullarında öncelikle toz karıĢımında bulunan 

aluminyumun altlık malzemeye doğru difüzyonu sağlanmakta ve proses sıcaklığının 700-

850°C seçilmesi halinde Ni2Al3 ve NiAl gibi belirli stokiyometride Ni-Al katı ergiyik fazları 

oluĢturulmaktadır. Sonrasında 1000°C ve üzeri sıcaklıklarda yapılan bir ısıl iĢlem ile yüzeyde 

istenen β-NiAl fazı elde edilebilir. DüĢük sıcaklıkta yüksek aktivite ile gerçekleĢtirilen bir 

sementasyon iĢleminde, aynı zamanda nikelin yüzeye doğru difüzyonu ile de bahsi geçen Ni-

Al katı ergiyik fazları oluĢturulabilir. Yüksek sıcaklıkta düĢük aktivite koĢulu ise proses 

sıcaklığının 1000°C olarak seçilmesi halinde nikelin yüzeye doğru difüzyonu ile 

gerçekleĢtirilmekte ve β-NiAl fazının oluĢumuna katkı sunan aluminyum gereksinimi ise 

düĢük aktiviteli bir toz karıĢımından sağlanabilmektedir. Bu kaplamalarda β-NiAl varlığı, 

oksitleyici ortamlarda yüzeye iyi tutunan Al-ca zengin oksitlerin oluĢumunu kolaylaĢtırmakta 

ve bu durumda süperalaĢımın oksidasyon direncinde bir artıĢa neden olmaktadır [11].  
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Yapılan birçok çalıĢma yüzeyde bahsi geçen kararlı Ni-Al katı ergiyik fazların oluĢumunda 

toz karıĢımlarının, karıĢımlarda yer alan toz haldeki metal kaynağının boyutunun ve 

morfolojisinin, sıcaklığın ve zamanın önemli parametreler olduğunu ortaya koymuĢtur [9, 11, 

12]. Bu çalıĢmada, farklı boyutta ve morfolojide Al tozlarından oluĢturulmuĢ toz karıĢımları 

kullanılarak, düĢük sıcaklıkta yüksek aktivite koĢullarında proseslenmiĢ nikel esaslı 

süperalaĢımın yüzeyinde oluĢturulan aluminid kaplamaların mikroyapısal ve mekanik 

karakterizasyonu yapılmıĢtır. 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR   

Deneysel çalıĢmalarda, altlık malzeme olarak Inconel 625 nikel esaslı bir süperalaĢım 

kullanılmıĢ olup, alaĢımın kimyasal kompozisyonu ağ.-% 20-23 Cr, 8-10 Mo, 3.15-4.15 

Nb+Ta bileĢimindedir. AlaĢım Görsel 1a‟da verildiği üzere tek fazlı bir katı ergiyik 

yapısındadır. AlaĢım mikroyapısında krom ve molibden katı ergiyik içerisinde bulunmakta ve 

Görsel 1b‟de örneklendiği üzere mikroyapı içerisinde MC tipi karbürler de yer alabilmektedir. 

AlaĢım bu konumunda 300 ± 3 HV0.1 sertlik değerindedir. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 1. Inconel 625 alaĢımına ait mikroyapılar; (a) östenitik mikroyapı ve (b) matriks 

içerisinde yeralan karbürler. 

 

Inconel 625 alaĢımından 5 x 5 x 5 mm boyutlarında numuneler hassas kesim ile elde edilerek 

yüzeyleri metalografik olarak hazırlanmıĢtır. Bu aĢamada, numune yüzeyleri sırası ile 320, 

600, 1000 ve 2500 mesh‟lik zımpara kağıtları ile zımparalanmıĢtır. Numuneler alkol ile 

temizlenerek yüzey modifikasyon iĢlemine hazır hale getirmiĢtir. Yüzey modifikasyonu halid 

aktive edilmiĢ kutu sementasyon yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu iĢlemde, yüzeyi 

hazırlanan numuneler kroze içerisine yerleĢtirilmiĢ ve toz karıĢımı ile tamamen kaplanmıĢtır. 

Krozenin atmosfer ile temasını indirgemek için de kroze seramik bir kapak ile kapatılmıĢtır. 
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Toz karıĢımında bir metal kaynak (Al), aktivatör (NH4Cl) ve inert bir malzeme (Al2O3) yer 

almaktadır. Metal kaynağı olarak kullanılan aluminyum tozları, yaklaĢık % 99 saflıkta ve 40-

45 µm boyutta globular ince tozlar (Görsel 2a) ile 10-75 µm boyutta ligament Ģekilli (Görsel 

2b) Al tozlarıdır. Hazırlanan toz karıĢımı ağ.-% 40 Al + 10 NH4Cl + 50 Al2O3 bileĢimindedir 

ve alaĢım bu karıĢım ile 700°C sıcaklıkta 4 saat boyunca etkileĢtirilmiĢtir. 

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 2. Farklı boyut ve morfolojilere sahip Al tozları; (a) 40-45 µm boyutlu globular ince 

tozlar ve (b) 10-75 µm boyutlu ligament Ģekilli kaba tozlar. 

 

Yüzey modifikasyonları sonrası numune kesitlerinde metalografik iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢ 

ve bu iĢlemler sonrası kesitte mikroskobik çalıĢmalar eĢliğinde metalurjik analizler 

yapılabilmiĢtir. Metalografik iĢlemler standart yüzey hazırlama prosedürü içermektedir. Bu 

prosedür gereği, sıcak kalıplanmıĢ numuneler sırası ile 320, 600, 1000, 2500 ve 4000 

mesh‟lik SiC zımpara kağıtları kullanılarak zımparalanmıĢ ve sonrasında 3 ve 1 µm‟luk elmas 

solüsyon ile parlatılmıĢtır. ParlatılmıĢ konumlarında kesit incelemeleri Jeol JSM 6060 model 

SEM ile yapılmıĢ ve IXRF model enerji dağılımlı x-ıĢın spektrometresi (EDS) kullanılarak 

metalurjik analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Görsel 3‟de kaplama yüzeylerini gösteren SEM görüntüleri verilmiĢtir. Yüzeyler tamamen 

kaplanmıĢ olup, yüzeyde çatlama gözlenmemiĢtir. Tozların boyutsal ve morfolojik farklılığı 

yüzeyde biriktirilen kaplama yapısında belirgin bir farkı ortaya koymuĢ olup, ince tozlar ile 

daha düĢük pürüzlülükte bir kaplama yapısı oluĢturulmuĢtur. Kaplama kesitlerine ait SEM 

görüntüleri ise Görsel 4‟de verilmiĢ olup, (i) iç oksidasyon içermeyen, homojen ve sürekli 

kaplama yapıları ve (ii) farklı derinlikte difüzyon tabakaları tespit edilmiĢtir. Ġnce ve globular 

tozların kullanımı halinde yüzeyden merkeze yaklaĢık 40 µm kalınlıkta ve kendi içerisinde 
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tabakalı bir kaplama yapısı oluĢturulmuĢtur. Kaba tozların kullanımı ile daha kalın bir 

difüzyon tabakası (~ 60 µm) elde edilmiĢ olup, ince toz ile kaplamaya benzer olarak tabakalı 

bir kaplama yapısı oluĢmuĢtur. Toz boyutu ve morfolojileri kutu sementasyon süreçlerinde 

önemli bir etkendir. Javan ve arkadaĢları tarafından, süperalaĢımların yüzeylerine yönelik 

farklı toz boyutları (3, 20 ve 250 µm) kullanılarak yapılan bir çalıĢmada da benzer bir sonuç 

elde edilmiĢ olup, nispeten daha kaba boyutlu tozların proses koĢullarında aktif metalik 

halidlerin oluĢumuna ve daha yoğun bir Ģekilde aluminyumun yüzeye nufüz ettiğini ortaya 

koymuĢtur [12]. Kesittte yapılan EDS analizleri ile ince toz kullanımı ile yüzeyden merkeze 

~15 µm derinliğe kadar at.-%65 seviyesinde aluminyumun bulunduğu Ni2Al3 fazının ve altlık 

malzemeye en yakın konumda kaplama yapısında ise NiAl fazının oluĢtuğunu göstermiĢtir 

(Görsel 4a). Kaba toz kullanımı ile yapılan kaplamada da benzer fazlar gözlenmiĢ olup, 

yüzeyde at.-% 70Al birikimi sağlanmıĢtır (Görsel 4b).  

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 3. KaplanmıĢ alaĢım yüzeylerine ait SEM görüntüleri; (a) 40-45 µm boyutlu tozlar ve (b) 

10-75 µm boyutlu tozlar ile kaplanmıĢ. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 4. Kaplama kesitlerine ait SEM görüntüleri; (a) 40-45 µm boyutlu tozlar ve (b) 10-75 µm 

boyutlu tozlar ile kaplanmıĢ. 

Ni2Al3  

NiAl 
Ni2Al3 

NiAl 
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Kesitte yapılan EDS haritalama çalıĢmaları da, aluminid kaplamaların istenen karakteristikte 

olduğunu göstermektedir (Görsel 5 ve 6). Kesitte haritalama çalıĢmaları, aynı zamanda 

kaplama bünyesinde altlık malzeme kompozisyonunda yer alan Ni, Cr ve Mo elementlerinin 

de yer aldığını göstermiĢtir. Proses koĢullarında yüzeyden merkeze Al difüzyonu 

sağlanabilmiĢ, ancak önemli ölçüde Ni, Cr ve Mo‟nin yüzeye doğru taĢınımı da söz 

konusudur.  

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 5. (a) Ġnce toz kullanılarak yapılan kaplama kesitine ait bir SEM görüntüsü ve (b) 

elementel haritalama. 

 

 

Görsel 6. (a) Kaba toz kullanılarak yapılan kaplama kesitine ait bir SEM görüntüsü ve (b) 

elementel haritalama. 

 

Kaplama kesitlerinde mikrosertlik ölçümleri yapılarak kaplamaların mekanik 

karakterizasyonu da gerçekleĢtirilmiĢtir. Görsel 7‟de her iki kaplama tabakası boyunca alınan 

mikrosertlik değerleri ince toz kullanımı ile yüzeyde maksimum 357 HV0.1 sertlik değerine 
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ulaĢıldığını, kaba toz kullanımı halinde ise bu değerin maksimum 432 HV0.1 seviyesinde 

olduğunu göstermiĢtir. Ġlgili diyagram incelendiğinde, yüzeyden merkeze doğru sertliğin 

azaldığı ve difüzyon tabakasından altlık metale geçiĢ ile birlikte sertlik değerinin 300 HV0.1 

değerine azaldığını göstermektedir. Yüzeyden merkeze doğru azalan bir Al difüzyon içeriğine 

paralel olarak sertliğin azalması da kaçınılmazdır.  

 

Görsel 7. Kaplamalara ait yüzeyden merkeze mikrosertlik değiĢimi. 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, farklı boyutta ve morfolojide Al tozları kullanılarak düĢük sıcaklık yüksek 

aktiviteli aluminid kaplamalar yapılmıĢtır. Ġnce ve globular tozların kullanımı ile yüzeyden 

merkeze ~ 40 µm kalınlıkta tabakalı Ni-Al katı ergiyik yapıları (Ni2Al3 ve NiAl fazları) 

oluĢmuĢtur. Proseste kaba tozların kullanımı daha aktif metal halidlerin oluĢumuna ve böylece 

yüzeyden merkeze ~ 60 µm derinliğe kadar Al difüzyonunun gerçekleĢmesine ve benzer     

Ni-Al katı ergiyiklerinin oluĢumuna imkan vermiĢtir. Mekanik karakterizasyon çalıĢmaları 

ise, kaba toz kullanımı ile daha yoğun Al birikiminin sağlanması neticesinde katı ergiyik 

sertleĢmesinin bir sonucu olarak 432 HV değerinde bir sertlik değerine ulaĢıldığını ve bu 

değerin ince toz kullanımı ile elde edilen kaplamaya (357 HV) göre daha yüksek bir sertlik 

değeri olduğunu ortaya koymuĢtur. Aluminid kaplamalar ile alaĢımın yüzey sertliği altlık 

metal sertliğinin yaklaĢık ~1.5 katına eĢdeğer bir sertlik değerine ulaĢmıĢtır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Inconel 625 süperalaĢımının yüksek sıcaklık oksidasyon direncini geliĢtirmek 

için yüzeyine aluminid kaplama uygulanmıĢtır. Kutu sementasyon yöntemi ile düĢük sıcaklık 

yüksek aktivite koĢulunda proseslenen alaĢımının kesitinde aluminyumun içeri doğru 

difüzyonu sağlanarak, iç oksidasyon içermeyen sürekli ve homojen bir kaplama 

oluĢturulmuĢtur. Prosesleme ile yüzeyde at.-% 70 seviyesinde bir Al birikimi sağlanmıĢ olup, 

yüzeyden merkeze 60 µm‟luk tabakalı Ni-Al katı ergiyik yapısı elde edilmiĢtir. Toplam 

tabakanın ilk 35 µm‟luk derinliğinde Ni2Al3 fazının oluĢtuğu ve altlık malzemeye doğru 

azalan Al miktarının da bir fonksiyonu olarak NiAl fazının oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. 

KaplanmıĢ ve kaplanmamıĢ alaĢımın oksidasyon davranıĢı 1000°C sıcaklıkta 50 saat boyunca 

çevrimsel oksidasyon testlerinin uygulanması ile belirlenmiĢ olup, yapılan testler (i) 

kaplanmamıĢ alaĢım yüzeyinde ~ 7 µm kalınlığında krom oksit tabakasının oluĢtuğunu, (ii) 

aluminid kaplama ile krom oksit oluĢumunun önlendiğini ve yüzeyde ~ 9 µm kalınlığında 

aluminyum oksitin oluĢtuğunu, (iii) yüzeyden merkeze doğru önemli bir miktarda Al 

difüzyonun sağlanmasından dolayı altlık malzemeden yüzeye Ni, Cr ve Mo taĢınımının 

engellendiği, (iv) birim alan baĢına ağırlık değiĢimi de dikkate alındığında aluminid 

kaplamanın varlığı ile alaĢımın oksidasyon direncini arttırıldığı belirlenmiĢtir. 

  

Anahtar Kelimeler: Inconel 625, kaplama, oksidasyon. 
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1. GĠRĠġ 

Günümüz havacılık ve uzay teknolojileri baĢta olmak üzere güçlendirilmiĢ motor sistemlerine 

ihtiyaç duyulan alanlarda yüksek sıcaklık malzemelerinin kullanımı artmaktadır. Bu 

uygulamalarda, üstün oksidasyon/korozyon direncine sahip ve yüksek sıcaklık mukavemeti de 

sergileyebilen nikel esaslı süperalaĢımların kullanımı yaygındır [1]. Türbin kanatı olarak 

süperalaĢımdan imal edilecek bir parçanın nispeten 700°C ve üzeri sıcaklıklarda mekanik ve 

termal bozunuma uğramadan uzun ömürde çalıĢması beklenmektedir [2]. Bu koĢulda 

çalıĢacak parçanın metalurjik tasarı kriterinde sürünme ve oksidasyon dirençlerinin 

arttırılmasına yönelik gereksinimlerin sağlanması gerekmektedir [3]. 

Nikel esaslı süperalaĢımlar, türbin ortamının dayattığı zorlu koĢullar altında türbin 

motorlarının verimliliğini ve ömürlerini iyileĢtirmek için geliĢtirilmiĢtir. Kütlesel olarak 

üretilen parçalarda yapılacak olan yüzey iĢlemleri ile özellikle oksidasyona karĢı bir direncin 

sağlanması parçanın uzun ömürde çalıĢması açısından fayda sağlayacaktır [4]. Difüzyon ve 

termal bariyer kaplamalar bu amaca yönelik olarak süperalaĢımlara sıklıkla uygulanabilen 

tipik yüzey iĢlemleridir. Difüzyon kaplamalar arasında aluminid kaplama oldukça yaygındır 

[5]. Bu tür bir kaplamanın yapılmasında birçok yöntem kullanılmakta olup, bu yöntemler 

arasında elektro kaplama [6], termal püskürtme ile kaplama [7], kimyasal buhar biriktirme 

[8], kutu sementasyon [9] ve sıcak daldırma [10] ile kaplama yer almaktadır.  

Halid aktive edilmiĢ kutu sementasyon ile kaplama bahsi geçen kaplama yöntemleri arasında 

oldukça ekonomik olup, kaplama pratikliği açısından çoğunlukla tercih edilir. Kaplama 

esasen düĢük sıcaklıkta yüksek aktivitenin (LTHA) veya yüksek sıcaklıkta düĢük aktivitenin 

(HTLA) sağlanabildiği koĢullarda gerçekleĢtirilir.  Metal kaynağı olarak aluminyum 

tozlarının, aktivatör olarak bir halid tuzunun ve inert malzeme olarak alumina tozunun yer 

aldığı bir karıĢım ile altlık malzeme olarak seçilen herhangi bir metalik malzemenin belirli bir 

sıcaklık, zaman ve atmosferde etkileĢimi kaplamanın gerçekleĢtirilmesine olanak vermektedir 

[11]. KarıĢımda yer alan tozların oranı, partikül boyutları ve morfolojileri, ısıl parametreler 

kaplamanın metalurjik yapısına etkendir ve yüzeyde/yüzeyaltında oluĢturulan katı ergiyik 

yapıların türü fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri doğrudan belirleyebilmektedir [12-

15]. Bu çalıĢmada, bir nikel esaslı süperalaĢım olan Inconel 625 alaĢımının yüzeyi halid 

aktive edilmiĢ kutu sementasyon yöntemi kullanılarak kaplanmıĢtır. Daha sonrasında yapılan 

çevrimsel oksidasyon testleri ile kaplanmamıĢ ve kaplanmıĢ yüzeylerin oksidasyon 

davranıĢları incelenmiĢtir. 
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2. DENEYSEL ÇALIġMALAR   

Deneysel çalıĢmalarda, ağ.-% 20-23 Cr, 8-10 Mo, 3.15-4.15 Nb+Ta kimyasal 

kompozisyonuna sahip Inconel 625 alaĢımı kullanılmıĢtır. AlaĢımın metalurjik yapısı tek fazlı 

katı ergiyik yapısında olup, Görsel 1‟de elektrolitik dağlanmıĢ alaĢım mikroyapısını gösteren 

bir ıĢık mikroskop (IM) görüntüsü verilmiĢtir. Yapı homojen tane yapısına sahiptir ve doğası 

gereği ikizlenme içermektedir. 

 

Görsel 1. Inconel 625 alaĢımının dağlanmıĢ konumunda mikroyapısını gösteren IM görüntüsü. 

 

5 x 5 x 5 mm boyutlarında numunelerin kaplama öncesi yüzeyleri mekanik bir iĢlem ile 

hazırlanmıĢtır. Bu kademede, tüm numune yüzeyleri sırası ile  320, 600, 1000 ve 2500 

mesh‟lik SiC içeren zımpara kağıtları ile zımparalanmıĢtır ve yüzey pürüzlülüğü tüm 

yüzeylerde eĢdeğer seviyeye getirilmiĢtir. Numunelerde alkol içerisinde ultrasonik temizleme 

gerçekleĢtirilmiĢ ve kaplama öncesi yüzeyleri kurutulmuĢtur. Yüzey iĢlemi olarak düĢük 

sıcaklık yüksek aktive koĢullarının sağlanabildiği bir halid aktive edilmiĢ kutu sementasyon 

yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemde, öncelikle metal kaynağı olarak aluminyum tozlarının, 

aktivatör olarak amonyum klorür tozunun ve inert malzeme olarak aluminyum oksit tozunun 

kullanıldığı bir karıĢım hazırlanmıĢtır. KarıĢım, ağ.-% 40 Al + 10 NH4Cl + 50 Al2O3 

bileĢimindedir. KarıĢımda kullanılan aluminyum tozu % 99 saflıkta ve 10-75 µm boyut 

aralığında olan ligament Ģekilli tozlardır. Aktivatör olarak kullanılan amonyum klorür tozu ise 

% 99.5 saflıkta, moleküler ağırlığı 53.49 g/mol ve lineer formülü NH4Cl olan bir malzemedir. 

Ġnert malzeme olarak ~ 1 µm boyutta alumina tozu kullanılmıĢtır. Görsel 2‟de kullanılan 

metal kaynağına ve inert malzemeye ait taramalı elektron mikroskop (SEM) görüntüleri 

verilmiĢtir. Kroze içerisine yerleĢtirilen numuneler hazırlanan toz ile tamamen kaplanmıĢ ve 

kroze oksitlenmeyi tamamen indirgeyebilmek için seramik esaslı bir kapak ile kapatılmıĢtır. 
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Atmosfer kontrolü olmayan bir fırın içerisinde 700°C sıcalıkta 4 saatlik bir tutma ile yüzey 

iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 2. KarıĢımda kullanılan tozlara ait SEM görüntüleri; (a) Al tozu ve (b) alumina tozu. 

 

Uygulan yüzey iĢlemi sonrası kaplama kesiti metalografik olarak hazırlanmıĢ ve IM ve SEM 

çalıĢmaları yapılarak kaplamaya ait mikroyapısal bileĢenler incelenmiĢtir. Kesitte metalurjik 

analizlerin yapılabilmesi için enerji dağılımı x-ıĢın spektrometresi (IXRF, EDS) 

kullanılmıĢtır. KaplanmıĢ ve kaplanmamıĢ alaĢımın oksidasyon davranıĢı, 1000 °C sıcaklığa 

ısıtılmıĢ bir fırın içerisinde 50 saat boyunca çevrimsel oksidasyon testlerinin yapılması ile 

belirlenmiĢtir. Belirli aralıklarla test edilen numuneler fırın ortamından alınmıĢ ve hassas 

terazide ağırlık ölçümleri yapılarak birim alanlarına düĢen ağırlık kayıpları takip edilmiĢtir. 

Fırın içerisinde 50 saatlik çevrimsel testlerin tamamlanması sonrasında ise numuneler 

kalıplanmıĢ, oksitlenmiĢ kesitleri metalografik olarak hazırlanmıĢ ve mikroskobik çalıĢmalar 

yapılmıĢtır.  

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Görsel 3‟de kaplama kesitine ait IM ve SEM görüntüleri verilmiĢtir. Kaplama herhangi bir iç 

oksidasyon gerçekleĢmeksizin homojen ve sürekli bir katman yapısı olarak alaĢım yüzeyinde 

oluĢabilmiĢtir (Görsel 3a). Materyal kontrastlanmıĢ ve Görsel 3b‟de verilen SEM 

görüntüsünden de görüleceği üzere, kaplama yüzeyden merkeze ~ 60 µm derinliğe sahip 

tabakalı bir yapıdadır. Yüzeyden merkeze doğru ~ 35  µm derinliğe kadar varolan yapı, 

yapılan EDS çalıĢmaları sonrasında Ni2Al3 fazı olarak değerlendirilmiĢtir. Kaplama yapısında 

yüzeye en yakın konumda yapılan bir EDS nokta analizi kaplama matriksinin kimyasal 

kompozisyonunun 70Al-20Ni-7Cr-2Mo-1Fe (at.-%) olduğunu ortaya koymuĢtur. Isıl 
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koĢullarda yüzeyden merkeze Al difüzyonun dıĢında altlık malzemeden yüzeye doğru matriks 

elementleri olan nikel, krom, molibdenin ve demirin de difüzyonu mümkündür. Böyle bir 

metalurjik olgu, Görsel 3a‟da akı (J) doğrultuları ile gösterilmiĢtir. Toplam kalınlığın geriye 

kalan ~ 25 µm‟luk tabakasında ise NiAl fazı tespit edilmiĢtir. Bu tabaka yapısında ise 

bileĢimsel olarak 60Al-26Ni-10Cr-3Mo-1Fe (at.-%) tespit edilmiĢtir. Görüleceği üzere, altlık 

malzemeden de yüzeye doğru bir difüzyon var olup, elementel gradyentler açısından NiAl 

tabakasında yer alan Ni-Cr-Mo içeriği en üst tabaka faz bileĢimine göre daha yüksektir. 

Kaplama kesiti üzerine yapılan EDS haritalama çalıĢmaları elementel konsantrasyon farklılığı 

kadar yüzeyden merkeze ve merkezden yüzeye olan taĢınımı iyi bir Ģekilde örneklemektedir 

(Görsel 4). 

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 3. Kaplama kesitine ait mikroyapılar; (a) IM ve (b) SEM. 

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 4. Kaplama kesitine ait bir SEM görüntüsü ve (b) elementel haritalama. 

 

Çevrimsel oksidasyon testleri sonrası belirlenen ağırlık değiĢimleri (kayıpları) test için 

hazırlanan numunelerin birim alanlarına oranlanmıĢ ve elde edilen değerler çevrimde seçilen 

Ni2Al3 

NiAl 

Aluminid kaplama 

süperalaşım 

JAl 

JNi 
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zaman dilimlerine göre diyagramize edilmiĢtir. Görsel 5‟den de görüleceği üzere, 

kaplanmamıĢ alaĢımda meydana gelen birim alan baĢına ağırlık kaybı tüm test zamanları 

boyunca kaplanmıĢ alaĢıma göre yüksektir. 

 

Görsel 5. Zamanın bir fonksiyonu olarak alaĢımlarda meydana gelen ağırlık kaybı. 

OksitlenmiĢ alaĢımların kesitleri SEM ile incelenmiĢ ve elde edilen görüntü örnekleri Görsel 

6 ve 7‟de verilmiĢtir. Görsel 6‟dan da görüleceği üzere, 50 saatlik oksidasyon testi sonrasında 

kaplanmamıĢ alaĢımın yüzeyinde ~ 7 µm kalınlığında Cr-ca zengin bir oksit yapısı 

oluĢmuĢtur. Bu tabaka üzerine yapılan EDS çalıĢmaları, oksit bileĢiminde Cr:O oranının 

70:18 (at.-%) seviyesinde olduğunu göstermiĢtir. SüperalaĢımın kompozisyonunda yer alan ve 

yüksek sıcaklık mukavemeti açısından katı ergiyikte bulunması istenen kromun matriksi terk 

ederek yüzeyde sürekli bir oksit filmi oluĢturması alaĢımın yüksek sıcaklıkta sadece kimyasal 

bir bozunumuna değil aynı zamanda mekanik bozunumuna da katkı verebilmektedir. AlaĢım 

yüzeyinin aluminid kaplanması ile yüzeyde bir krom oksit tabakasının oluĢumu engellenmiĢtir 

(Görsel 7). Krom oksit yerine yüzeyde ~ 9 µm kalınlığında Al-ca zengin bir oksit yapısının 

oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Yüzeyde varolan Al-ca zengin oksit için Al:O oranı ise yapılan 

EDS çalıĢmaları sonrasında 70:20 (at.-%) olarak belirlenmiĢtir. 
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(a) 

 
(b) 

Görsel 6. KaplanmamıĢ alaĢımın oksitlenmiĢ kesitine ait bir SEM görüntüsü ve (b) elementel 

haritalama. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Görsel 6. KaplanmamıĢ alaĢımın oksitlenmiĢ kesitine ait bir SEM görüntüsü ve (b) elementel 

haritalama. 

Yüzeyden merkeze doğru belirli bir derinliğe (~ 60 µm) aluminyum difüze edilmesi ve 

çoğunlukla aluminyum atomlarının oluĢturulan katı ergiyikte yeralan konumlarına oturması 

test sıcaklığında altlık malzemeden yüzeye doğru Ni, Cr ve Mo atomlarının taĢınımı da 

önemli ölçüde azaltabilmiĢtir. Görsel 8‟den de görüleceği üzere, altlık malzeme-kaplama 

geçiĢ bölgesine ait EDS haritalamalar test sıcaklığındaki altlık malzemede bulunan ana alaĢım 

elementlerinin hareketliliğine karĢı aluminyum atomlarının bloklayıcı rolüne iĢaret 

etmektedir.    
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(a) 

 

 

 
(b) 

Görsel 8. Kesitte kaplama-altlık malzeme geçiĢ bölgesini gösteren bir SEM görüntüsü ve (b) 

elementel haritalama. 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, nikel esaslı süperalaĢım ailesinin bir üyesi olan Inconel 625 alaĢımının yüzeyi 

düĢük sıcaklık yüksek aktivite koĢulunu sağlayan halid aktive edilmiĢ kutu sementasyon 

yöntemi kullanılarak aluminid kaplanmıĢtır. Mikroskobik çalıĢmalar, yüzey iĢleminde bir iç 

oksidasyon gerçekleĢmeden, aluminyumun dıĢ ortamdan içeri doğru difüzyonu ile yüzeyden 

merkeze 60 µm‟luk Ni-Al içeriğinde (Ni2Al3 ve NiAl) tabakalı bir kaplama yapısının 

oluĢtuğunu göstermiĢtir. Oksidasyon testleri sonrasında kesitten mikroskobik incelemeler de 

yapılmıĢ olup, kaplanmamıĢ alaĢımın yüzeyinde ~ 7 µm kalınlığında krom oksit yapısı 

gözlenmiĢtir. Aluminyum ile modifiye edilmiĢ yüzeyde ise kromun oksijen ile etkileĢimi 

engellenebilmiĢ ve böylece herhangi bir krom oksit yapısı oluĢturulmaksızın sadece ~ 9 µm 

kalınlığında aluminyum oksit yapısının oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma kapsamında, zamana bağlı 

olarak birim alan baĢına ağırlık değiĢimi de izlenmiĢ olup, yüzeyde aluminid kaplamanın 

varlığı alaĢımın oksidasyon direncini arttırabilmiĢtir. 
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ÖZET 

Teknolojik cihazların geliĢimi günlük hayatımızda yaygınlaĢmasını da beraberinde 

getirmiĢtir. Ġnsan arayüz aygıtları teknolojik cihazların bu yaygınlığında önemli rol 

oynamaktadır. Otomotivden sağlığa kadar pek çok alanda insanların makinalarla 

etkileĢiminde titreĢimsel geri bildirimlerin önemi büyüktür. Klavye, ilk icat edilen 

bilgisayardan günümüze kadar en önemli giriĢ birimlerindendir. Özellikle bilgisayar ve akıllı 

mobil cihazları etkin Ģekilde kullanabilmek için klavyenin insanın bir uzvu gibi kullanılması 

önemli bir husustur. Bilgisayar kullananların klavyeyi hızlı ve etkin Ģekilde kullanamamaları, 

kiĢi ve kurumlarda zaman ve para kayıplarına yol açmaktadır. Bilgisayar kullanıcılarının on 

parmak klavye kullanmayı öğrenmeleri için sanal ortamda çeĢitli eğitimler bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmada on parmak klavye eğitimi için kullanılmak üzere tasarlanan bir vibrotactile 

eldivenin tasarım unsurları, kullanıcılardan alınan geribildirimler doğrultusunda tespit edilen 

en uygun titreĢim özellikleri yine kullanıcıların fizyolojik özellikleri ile birlikte verilerek 

tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Eldiven, Klavye Eğitimi, Ġnsan-Bilgisayar EtkileĢimi, 

TitreĢimli Eldiven, Dokunsal Ekran, Pasif Dokunsal Öğrenme. 

 

1. GĠRĠġ 

Klavye, ilk icat edilen bilgisayardan günümüze kadar en önemli giriĢ birimlerindendir. 

Özellikle bilgisayar ve akıllı mobil cihazları etkin Ģekilde kullanabilmek için klavyenin 

insanın bir uzvu gibi kullanılması önemli bir husustur. Bilgisayar kullananların klavyeyi hızlı 

ve etkin Ģekilde kullanamamaları, kiĢi ve kurumlarda zaman ve para kayıplarına yol 

açmaktadır. Bilgisayar kullanıcılarının on parmak klavye kullanmayı öğrenmeleri için sanal 

ortamda çeĢitli eğitimler bulunmaktadır. Bu eğitimlerde baĢarı elde edilebilmesi için 

katılımcının eğitimleri belirli bir düzen içerisinde ve sürekli olarak uygulaması gerekir. Bu 

sürecin uzaması klavye eğitimlerine katılanların eğitimi yarıda bırakmalarına sebep 

olmaktadır. Bahsedilen durumlar ve ilgili literatür göz önüne alındığında hızlı yazma eğitimi 

alan kiĢilerin motivasyonlarını ve baĢarılarını arttırma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.  

On parmakla, klavyeye bakmaksızın yazma ve kullanma alıĢkanlığının yaygınlaĢmaması 

nedeniyle, özellikle kurumların yazı iĢlerinde önemli miktarda zaman ve emek israfı meydana 

gelmektedir. Kurumların bu birimlerinde, genellikle Yükseköğretimin Adalet MYO ve 

Sekreterlik Bölümlerinde okuyan öğrenciler istihdam edilmektedir. YÖK verilerine göre, 

2017 yılında toplam 10076 öğrenci Adalet Meslek Yüksekokullarına kayıt yaptırmıĢtır. 

Bunlara ilaveten 10 Aralık 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile 2018 yılı 

itibariyle devlet kurumlarında “F klavye” kullanma zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu 

gerekliliklerin yerine getirilmesi uzun bir süreç alacağından dolayı klavye öğretiminde yeni 
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metotların araĢtırılması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Ġlgili literatür incelendiğinde klavye 

kullanımını hızlandırmaya yönelik elektronik bir tasarıma rastlanmamıĢtır. 

Konu ile ilgili çalıĢmalar incelendiğinde Giannopoulos (Giannopoulos, Pomes, & Slater, 

2015), titreĢim eldiveni kullanarak önlerinde bulunduğu varsayılan, ortamda bulunmayan iki 

boyutlu Ģekilleri kiĢilere hissettirmeye çalıĢmıĢ, Wu, taktığı sanal gerçeklik kaskı (Head-

mounted display) ile kullanıcıya sanal bir klavye göstermiĢ ve tasarladığı özel eldiven ile 

kullanıcının bu klavyenin tuĢlarına basma sürecini takip etmiĢtir. Doğru tuĢa basılması 

halinde mikro speakerler ile parmaktan titreĢim Ģeklinde geri bildirim vermiĢtir. Matlab 

Neural Network ve kullanıcı anketlerinden aldıkları sonuçlara gerçek klavye, yalnız sanal 

klavye ve titreĢim eldivenli sanal klavye kullanımında kullanıcı performansı açısından 

farklılık tespit edilmemiĢ fakat yalnız sanal klavye ve titreĢim eldivenli sanal klavyenin 

kullanıcıların daha fazla ilgisini çektiği ve titreĢim geri bildiriminin tuĢlara basma sırasında 

daha güvenli hissettirdiği belirlenmiĢtir (Wu, Hsu, Lee, & Smith, 2017). 

Görme engelli kiĢiler için 3x3 matrix Ģeklinde titreĢim motorları içeren eldiven geliĢtiren 

Uchiyama (Uchiyama, Covington, & Potter, 2008), çevredeki engeller kiĢiye yaklaĢtıkça veya 

tehlikeli durumlarda eldiven aracılığı ile titreĢim palslerinin sıklığı aynı fakat titreĢim süreleri 

uzayan uyarılarla kiĢiyi bilgilendirmiĢtir. Konu ile ilgili baĢka bir çalıĢmada Seim (Seim, 

Quigley, & Starner, 2014), kullanıcılara giydirdikleri titreĢim motorları monte edilmiĢ eldiven 

ile BAT Keyboard isimli klavyeyi kullandırtmıĢlar ve kendi oluĢturdukları yazılım ile 

kullanıcı verilerini kaydetmiĢlerdir. Eğitim ve testler sırasında kullanıcının yazması istenen 

kelimeyi önce sesli olarak bildirmiĢ, sonra eldivenden bu kelimeye karĢılık titreĢim deseni 

vermiĢler, ardından kullanıcının bu kelimeyi yazmasını istemiĢlerdir. Katılımcıların 30 dk 

çalıĢmasının ardından en çok %20 hata oranı ile BAT Keyboard kullanımını öğrendikleri 

bildirilmiĢtir. Ayrıca Seim (Seim, Quigley, & Starner, 2014) klavye benzeri stenografi 

cihazının eğitimi sırasında %85-95 miktarında eğitimi terk etme oranı olduğunu bildirmiĢtir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi literatür çalıĢmalarında bu tür cihazların genellikle arttırılmıĢ 

gerçeklik uygulamaları, Braille alfabesi ve piyano eğitimlerinde kullanıldığı görülmekte 

ancak bu çalıĢmada amaçlandığı gibi klavye eğitimlerinde kullanımı görülmemektedir. 

Bu çalıĢmanın gerçekleĢtirilmesinde katkılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi‟ne teĢekkür ederiz. 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

Bu çalıĢmada, hızlı yazma eğitimi alan kiĢilerin eğitiminde yukarıdaki ihtiyaçlar 

doğrultusunda özel tasarlanacak eldiven ile on parmak düzenine uygun olarak parmaklara 

titreĢim uyarıları verilmesi amaçlanmıĢtır. Eldiven, bilgisayarda geliĢtirilecek yazılım ile 

uyumlu olarak kiĢinin parmaklarına önceden belirlenen titreĢim desenlerini uygulamıĢtır. 

Kontrol grubu ve deney grubu Ģeklinde ayrılan katılımcılar aracılığı ile tasarlanan sistemin 

etkinliği ve etkileri gözlemlenecektir. GeliĢtirilecek olan özel donanım ve yazılım yardımı ile 

öncelikle dilimizdeki kelimelerin yazımı için elveriĢli olan, kamu kurum ve kuruluĢlarında 

ilgili yönetmelikler gereği kullanımı zorunlu olan F klavye eğitimi üzerine çalıĢmalar 

yapılacaktır. Ġlgili prototipin geliĢtirilmesinin ardından düzeneğin E, Q veya baĢka dillerdeki 

klavye düzenlerine uyarlanması mümkün olabilecektir. 
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Bu makalede, Görsel 1‟de verilen ilgili sistemin yalnızca eldiven tasarımı ile ilgili unsurlar ele 

alınmıĢtır. 

 

 

Görsel 1. Deney Düzeneğinin Genel Yapısı 

 

 

Görsel 2. Tasarlanan eldivenin Ģematik görünümü 

ÇalıĢmada öncelikle elektronik eldivenin donanımsal ve yazılımsal bileĢenlerinin temini, 

bunların birbirine uygun Ģekilde bir araya getirilmesi ve elektronik kontrol devresi içerisinde 
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yer alacak yazılımın geliĢtirilmesi iĢlemleri yapılmıĢtır. Elektronik kontrol devresi, içereceği 

bluetooth modülü ile bilgisayara bağlantı yapacak, çalıĢma kapsamında geliĢtirilecek 

bilgisayar ara yüz yazılımından gerekli komutları alacak ve bağlantılı olan titreĢim 

motorlarını gerektiği Ģekilde besleme halinde tutacaktır. Planlanan tasarımın ilk taslağı 

Göresel 2‟de, Markow ve arkadaĢları (Markow et al., 2010) tarafından piyano eğitiminde 

kullanılmak üzere yapılan tasarım Görsel 3‟de görülmektedir. 

 

Görsel 3. Markow vd. tarafından yapılan tasarım (Markow ve ark., 2010) 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

 Tasarım ve montaj aĢaması tamamlanan elektronik eldivenin son görünümü aĢağıdaki gibidir. 

  

Görsel 4. Elektronik eldivenin gerçek görünümü 
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Sol elde kullanılmak üzere gerçekleĢtirilen tasarım spor marketlerde satılmakta olan sporcu 

eldiveni üzerinde düzenleme yapılarak elde edilmiĢtir. Üç boyutlu yazıcıdan çıkarılan kırmızı 

tutacaklar her parmakta iki adet bulunan (baĢ parmakta 1 adet) titreĢim motoru ve esneklik 

sensörlerini monte etmek için kullanılmıĢtır. Bilgisayardan gelen titreĢim komutlarını alarak 

çözümleme, çözümlenen komutlara göre ilgili titreĢim motorlarını çalıĢtırma ve durdurma 

iĢlemlerini Arduino Mega mikrokontrolcüsü gerçekleĢtirmektedir. 

Eldiven gönüllü katılımcılara giydirilerek yaĢ, boy, kilo, cinsiyet bilgileri alınmıĢ ve  

- Ġlk titreĢim hissettiğinizde ve titreĢim Ģiddetinin değiĢtiğini hissettiğinizde bilgi 

veriniz, 

- Sizce titreĢimin algılanabileceği ve rahatsızlık vermeyecek en uygun titreĢim Ģiddeti 

hangisidir? 

- Sizce en uygun titreĢim süresi nedir? 

soruları yöneltilmiĢtir. Bu iĢlem her bir parmak için tekrarlanmıĢtır.  

Öğrenciler ile her bir parmakta tekrarlanan ölçümler sonucunda “Rahatsızlık Veren Değer” ve 

“En uygun değer” verilerinin aynı cinsiyete sahip bireyler arasında vücut kitle endeksi ile 

doğru orantılı arttığı, kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha düĢük değerde seyrettiği 

belirlenmiĢtir. 

Katılımcılara yöneltilen “Sistemi nasıl buldunuz” sorusuna tüm katılımcılar olumlu, 

“Beğenme durumunuz (1-5)” sorusuna ortalama 4.1, “Ġlerde satın almayı düĢünür müsünüz? 

(1-5)” sorusuna ortalama 4.6 olumlu cevap vermiĢtir. Ayrıca katılımcılar katılımcılara sorulan 

“Daha geliĢtirilebilecekler ve eklemek istedikleriniz” sorusuna temas ve esnekliğin 

iyileĢtirilebileceği, bir süre sonra elde uyuĢukluk hissi verdiği cevabı alınmıĢtır. 

F klavyeyi tuĢlara bakmadan, 10 parmak kullanabilen bir kullanıcı daha az enerji ve emek 

harcayarak yazı yazabilir. Klavye kullanımında temel performans kriteri olan doğru yazma 

oranı artar ve yazma hızı zamanla artıĢ gösterir. Günde 5 sayfalık bir yazıyı görmeden ya da 

duymadan yazan kiĢi 1 yıl içinde kendine 10-15 gün zaman kazandırabilir (Ceylan, 2013). Bu 

durum klavye kullanımının yoğun olduğu noterler, banka ve benzeri finans kuruluĢlarının veri 

giriĢ merkezleri, tercümanlık büroları, gazete ve dergi dizgi servisleri, kâtiplik ve bilgisayar 

operatörlüğü gibi mesleklerde istihdam edilmiĢ kiĢilere önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu çalıĢma ile Türkiye‟nin gelecek hedefleri doğrultusunda “F klavye” kullanımına geçiĢ 

sürecinde, güncel bir soruna da çözüm aranmıĢtır. Yapılan çalıĢma ile klavyede hızlı yazmayı 

kolaylaĢtıracak daha ergonomik ve kullanıĢlı, özgün eldiven tasarımları oluĢturulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ortalama süratte yazan bir kullanıcı dakikada 100-150 vuruĢ yaparken, “Ulusal 

Klavye YarıĢması”‟nda son iki yılda yer alan yarıĢmacıların ortalama değerleri dikkate 

alındığında bu hızın dakikada 250 vuruĢa çıkabildiği görülmektedir. Bu hız seviyesine 

ulaĢmak için ortalama 70-90 saat eğitim almak gerekmektedir. Bu çalıĢmada ortalama çalıĢma 

süresini 35-45 saate indirip %50 oranında zamandan tasarruf edilmesi amaçlanmıĢtır. 

Elektronik Eldiven Tasarım ve Üretimi aĢamasının ardından çalıĢmada aĢağıdaki iĢlem 

adımları ile devam edilecektir; 
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 Bilgisayar Ara Yüz Yazılımının GeliĢtirilmesi 

 Deney Katılımcıları ile Ġlgili Hazırlıklar 

 Donanım ve Yazılımsal Öntestler 

 Katılımcılar ile Oryantasyon, Eğitim ve Deney ÇalıĢmaları 

 Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmanın tamamlanması ile ülkemiz biliĢim alanına önemli bir katkı sağlanacağı, benzer 

arttırılmıĢ gerçeklik uygulamalarına farklı yaklaĢımlar kazandıracağı ve insan-bilgisayar 

etkileĢiminin artması ile bilgisayar kullanımına çeĢitli faydalar sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüz pandemi sürecinde uzaktan eğitimin önemi artmıĢtır. Uzaktan eğitimde sadece 

fiziksel değil psikolojik ve iletiĢimsel uzaklığın da (Transactional Distance) dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu çalıĢmada uzaktan eğitimin etkinliğinde önemli bir rol oynayan 

transactional distance konusu derslerini pandemi nedeniyle uzaktan uzaktan eğitim 

yöntemiyle sürdürmek zorunda kalan örgün eğitim öğrencileri üzerinde araĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmada tarama modeli kullanılmıĢ ve Akdeniz bölgesinde bulunan bir devlet 

üniversitesinde “BiliĢim Teknolojileri ve Uygulamaları” dersine kayıtlı toplam 316 örgün 

eğitim öğrencisi incelenmiĢtir. Geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢması yapılmıĢ olan, 38 

maddeden oluĢan algılanan uzaklık ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçeğin alt boyutları ve bu 

boyutlarda öğrencilerin algılanan uzaklık konusundaki bakıĢ açıları araĢtırılmıĢtır. Algılanan 

uzaklık konusunda cinsiyet, dersi daha önce uzaktan eğitim ortamında alıp almama durumu, 

online derslere katılım sayısı, online derslere katılamayan öğrencilerin ders videolarını 

sonradan izleme durumu konusunda anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonunda öğrencilerdeki algılanan uzaklık duygusunun aza indirilebilmesi için çalıĢmalar 

yapılabileceği düĢünülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Transaksiyonel Uzaklık, Örgün eğitim öğrencisi. 

 

1. GiriĢ 

Transaksiyonel Uzaklık (Transactional Distance)“öğrenci ve öğretici davranıĢları arasında 

potansiyel yanlıĢ anlamalara yol açan psikolojik ve iletiĢimsel boĢluktur; yani sadece fiziksel 

bir uzaklık değildir ve özel organizasyon ve öğretim prosedürleri gerektirir.” (Moore ve 

Kearsley, 2012). Moore (1993) Transaksiyonel Uzaklık (TD) teorisinin uzaklık ve özerklik 

olmak üzere iki temel bileĢeni olduğunu ifade etmektedir. Uzaklık bileĢeni altındaki bileĢenler 

ise yapı ve diyalog olarak ifade edilmektedir. Yapı; bir dersin eğitim hedeflerinin, öğretim 

stratejilerinin ve değerlendirme yöntemlerinin katı ya da esnek oluĢunu ifade etmektedir. Bu 

nedenle bir kursun her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını ve tercihlerini ne ölçüde 

karĢılayabileceğini veya bunlara ne ölçüde yanıt verebileceğini açıklamaktadır. Diyalog ise 

kiĢiler arası etkileĢim olarak ifade edilmektedir. Öğretmen ve öğrenci ya da diğer öğrenciler 

arasında gerçekleĢen iki taraflı iletiĢimdir. Uzaklık bileĢeninin altında yer alan yapı ve 

diyolog ile TD arasındaki iliĢki Görsel 1‟de görülmektedir.  Gunawardena ve McIsaac (2004) 

uzaktan eğitim ortamında diyalog ve yapı arasında ters yönlü bir iliĢki olduğunu ifade etmekte 

ve diyalogun artması durumunda yapının azaldığını, yapının artması durumunda diyalogun 

azaldığını belirtmektedirler.   
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Görsel 1. Yapı ve Diyologun Transaksiyonel Uzaklıkla iliĢkisi (Moore, 1993) 

TD teorisinin ikinci bileĢeni özerklik olarak ifade edilmektedir. Moore‟un (1993) belirttiği ve 

Görsel 2‟de görüldüğü gibi Transaksiyonel Uzaklık arttığında öğrencinin daha özerk olması 

gerekmektedir. Ayrıca diyalog, öğrencilerin özerklik yeteneklerinden etkilenmektedir. Daha 

özerk öğrenenler, daha düĢük bir diyalogla karĢılaĢmakta sorun yaĢamazken daha az özerk 

olanlar öğrenenler, nispeten yüksek derecede bir diyalog ihtiyacı duyarlar Moore (1993) . 

 

Görsel 2. Özerkliğin Transaksiyonel Uzaklıkla iliĢkisi (Moore, 1993) 

Örneğin kaydedilmiĢ video postcat öğretiminde yapılandırma yüksek düzeyde diyalog ise en 

düĢük düzeydedir. Böyle bir eğitimde Transaksiyonel Uzaklık oldukça fazla olacaktır. 

Uzaktan eğitimde baĢarısızlık ya da beklentilerin gerçekleĢememe nedeni uygun yapı ve 

diyalog dengesinin oluĢturulamamıĢ olmasıdır (Moore, 1993).  

Algılanan uzaklığın düĢük olması öğrencilerin daha iyi anlamasını sağlamakta ve 

motivasyonlarını artırmaktadır. Öğrenciler böyle bir ortamda kendilerini izole olmuĢ 

hissetmek yerine bulundukları yerde aidiyet hissi oluĢtururlar (Jung, Seonghee, Lim ve Leem, 

2002; Murphy ve Rodriguez-Manzaneres, 2008). Bu nedenle son derece öenmli bir konu 

olduğu düĢünülmektedir. Yapılan çalıĢmada örgün eğitim öğrencisi olan ve pandemi nedeni 

ile derslerini uzaktan eğitim ortamında sürdürmek durumunda kalan öğrencilerin 

transaksiyonel uzaklık algılarının 

 cinsiyetlerine 

 daha önce uzaktan eğitim ortamında ders alma durumlarına 

 bölümlerine 
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 online derse katılım durumlarına  

 online derslere katılmadığında videoları takip durumlarına göre anlamlı olarak değiĢip 

değiĢmediği incelenmiĢtir. 

2. Yöntem 

2.1. AraĢtırma Deseni 

ÇalıĢmada örgün eğitim öğrencisi olan ancak pandemi sürecinde eğitim - öğretime uzaktan 

eğitim ortamında devam etmek durumunda kalan öğrencilerin transaksiyonel uzaklık 

algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. GeçmiĢte var olan veya halen devam eden bir 

durumun olduğu gibi betimlemesi tarama modeli yaklaĢımını ifade etmektedir (Karasar, 

2012). Bu nedenle yapılan çalıĢmada öğrencilerin mevcut algılarını belirlemek için tarama 

modeli kullanılmıĢtır. 

 3. ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢmaya Akdeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinin seçmeli dersi olan “BiliĢim 

Teknolojileri ve Uygulamaları” dersini alan 316 örgün eğitim öğrencisi katılmıĢtır. 

Öğrencilerin 195 tanesi erkek, 121tanesi kadındır. Altı farklı bölümden öğrencinin bulunduğu 

çalıĢmada; 55 öğrenci bilgisayar programcılığı, 66 öğrenci elektrik-elektronik mühendisliği, 

51 öğrenci fotoğrafçılık ve kameramanlık, 42 öğrenci inĢaat mühendisliği, 58 öğrenci makine 

mühendisliği, ve 44 öğrenci mekatronik mühendisliği bölümünde okumaktadır. Daha önce 

uzaktan eğitim ortamında ders alan öğrenciler tüm öğrencilerin %15,2‟sini, ilk defa uzaktan 

eğitim dersi alanlar ise %84,8‟ini oluĢturmaktadır. Dönem boyunca online derse hiç girmemiĢ 

olan 74 öğrenci (%23,4), 1-5 derse katılan 156 öğrenci (%49,4), 6-10 derse katılan 57 öğrenci 

(%18) ve 11-15 derse katılan 29 öğrenci (%9,2) bulunmaktadır. Derse katılamayan öğrenciler 

için dersler kayıt altına alınmakta ve istedikleri zaman izleyebilmektedirler. Öğrencilerin 

%73,7‟sinin derslerin video kayıtlarını takip ettiği, kalan %26,3‟ünün ise kayıtları izlemediği 

belirlenmiĢtir.  

4. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Veriler Horzum (2011) tarafından geliĢtirilen geçerlilik ve güvenirlik çalıĢması yapılmıĢ olan 

“Karma Öğrenme Ortamlarında Algılanan Uzaklık Ölçeği” ile toplanmıĢtır. GeliĢtirilen ölçek 

5‟li likert tipte, 38 maddeden ve beĢ alt faktörden oluĢmaktadır. Birinci faktör yük değerleri 

0.59-0.71 arasında değiĢen dokuz maddeden oluĢmakta ve “Özerklik” olarak ifade 

edilmektedir.  Ġkinci faktör olan “Diyalog” yük değerleri 0.68-0.87 arasında olan sekiz 

maddeyi içermektedir. “Ġçerik Organizasyonu” isimli üçüncü faktörde yük değerleri 0.63-0.75 

arasında değiĢen sekiz madde bulunmaktadır. Dördüncü alt faktör “Yapı Esnekliği” olarak 

isimlendirilmiĢ, 0.62-0.71 arasında değiĢen yedi maddeden oluĢmaktadır. Son olarak 

“Öğretici Kontrolü” faktöründe ise yük değerleri 0.61-0.81 arasında değiĢen altı madde 

bulunmaktadır.  Ölçeğin toplam iç tutarlık katsayısı .92 olarak bulunmuĢtur. Yapılan analizler 

sonunda geliĢtirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiĢtir (Horzum, 

2011).  
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5. Veri Analizi 

Verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıĢ ve öğrencilerin transaksiyonel 

uzaklık algıları belirlenmiĢtir. Veriler normal dağılım gösterdiği için öğrencilerin cinsiyetine, 

daha önce uzaktan eğitim dersi alıp almama durumlarına, kayıtlı videoların ders sonrasında 

izlenip izlenmemesi durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi 

t testi ile analiz edilmiĢtir. Öğrencilerin okuduğu bölüme ve katıldıkları ders sayısına göre 

anlamlı farklılık olup olmadığı ANOVA testi ile farklılığın kaynağı ise post hoc testleri ile 

analiz edilmiĢtir.  

6. Bulgular 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitimde transaksiyonel uzaklık algıları 

incelenmiĢtir. Bu bölümde öğrencilerin transaksiyonel uzaklık algılarının bazı değiĢkenlere 

göre farklılaĢma durumları belirlenmiĢtir.  

Normal dağılım gösteren verilerde öğrencilerin transaksiyonel uzaklık algılarının 

cinsiyetlerine göre değiĢim durumları bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiĢ ve sonuçlar 

Tablo 1‟de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1. Transaksiyonel Uzaklık Algılarının Cinsiyetlere Göre DeğiĢimi T Testi Analizi 

Alt Faktör Cinsiyet N  ̅ S sd t p 

Diyalog Erkek 195 29.60 8.01 314 2.088 .341 

Kadın  121 27.58 8.81 

Yapı Esnekliği Erkek 195 26.08 6.43 314 1.720 .136 

Kadın  121 24.76 6.96 

Ġçerik 

Organizasyonu 

Erkek 195 29.54 7.35 314 2.176 .148 

Kadın  121 27.61 8.16 

Öğretici Kontrolü Erkek 195 22.50 5.63 314 2.292 .103 

Kadın  121 21.05 5.12 

Özerklik Erkek 195 32.69 8.20 314 1.207 .823 

Kadın  121 31.55 8.07 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi 195 erkek ve 121 kadın öğrencinin katıldığı çalıĢmada öğrencilerin 

transaksiyonel uzaklık algılarının cinsiyete göre analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda göre 

diyalog [t(314)=2.088 p>.05], yapı esnekliği [t(314)=1.720 p>.05], içerik organizasyonu 

[t(314)=2.176 p>.05], öğretici kontrolü [t(314)=2.292 p>.05] ve özerklik [t(314)=1.207 p>.05] alt 

faktörde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Öğrencilerin 48‟i daha önce uzaktan eğitim ortamında ders alırken 268 tanesi ilk defa uzaktan 

eğitim ortamında ders aldığını ifade etmiĢtir. Bu öğrencilerin transaksiyonel uzaklık algısında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığı Tablo 2‟de gösterilmiĢtir.  
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 Tablo 2. Transaksiyonel Uzaklık Algılarının Daha Önce Uzaktan Eğitim Ortamında Ders Alma 

Durumuna Göre DeğiĢimi T Testi Analizi 

Alt Faktör Aldı N  ̅ S sd t p 

Diyalog Evet 48 28.25 8.30 314 -.520 .681 

Hayır  268 28.93 8.39 

Yapı Esnekliği Evet 48 24.85 6.92 314 -.815 .539 

Hayır  268 25.70 6.61 

Ġçerik 

Organizasyonu 

Evet 48 28.97 8.15 314 .171 .585 

Hayır  268 28.77 7.65 

Öğretici Kontrolü Evet 48 21.33 6.19 314 -.845 .125 

Hayır  268 22.05 5.35 

Özerklik Evet 48 31.81 8.45 314 -.409 .998 

Hayır  268 32.33 8.11 

Tablo 2‟de görüldüğü gibi daha önce uzaktan eğitim ortamında ders alma durumunun 

transaksiyonel uzaklık algısının alt boyutları olan diyalog [t(314)=-.520 p>.05], yapı esnekliği 

[t(314)=-.815 p>.05], içerik organizasyonu [t(314)=.171 p>.05], öğretici kontrolü [t(314)=-.845 

p>.05] ve özerklik [t(314)=-.409 p>.05] kategorilerinin hiç birinde anlamlı bir farklılık 

oluĢturmamaktadır. 

AraĢtırmaya bilgisayar programcılığı, elektrik-elektronik mühendisliği, fotoğrafçılık ve 

kameramanlık bölümü, inĢaat mühendisliği, makine mühendisliği ve mekatronik mühendisliği 

bölümlerinde okuyan öğrenciler katılmıĢtır. Tablo 3‟de bölüm bilgisinin transaksiyonel 

uzaklık algılarına olan etkisi ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir. 

Tablo 3. Transaksiyonel Uzaklık Algılarının Bölüme Göre DeğiĢimi ANOVA Testi 

Transaksiyonel Uzaklık N  ̅ SS df F p 

Diyalog 314 28.82 8.37 5 1.95 .085 

Yapı Esnekliği 314 25.57 6.66 5 2.65 .023 

Ġçerik Organizasyonu 314 28.80 7.71 5 2.25 .059 

Öğretici Kontrolü 314 21.94 5.48 5 5.09 .000 

Özerklik 314 32.25 8.16 5 5.02 .000 

Tablo 3‟de bölüme göre öğrencilerin bölümünün transaksiyonel uzaklık algıları alt 

faktörlerinde diyalog ve içerik organizasyonu alt boyutlarında anlamlı bir farklılık 

görülmemiĢtir (p>.05). Yapı esnekliği, öğretici kontrolü ve özerklik alt boyutlarında ise 

anlamlı farklılıklar belirlenmiĢtir (p<.05). OluĢan farklığın hangi bölümler arasında olduğunu 

belirlemek için post hoc testlerinden Scheffe testi yapılmıĢ ve sonuçları Tablo 4‟de 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo 4. Transaksiyonel uzaklık algılarının bölüme Göre posthoc karĢılaĢtırması sonuçları 

TU Bölüm n  ̅ Sd F p Fark 

Yapı Esnekliği 
 FK  51 23.96 6.99 2.65 .023 FK-MEM 

 MEM 44 28.68 4.63 

Öğretici Kontrolü 

 EEM 66 21.74 5.42 5.09 .000 EEM-MEM 

FK-MEM 

ĠM-MEM 

MM-MEM 

 MEM 44 25.52 4.08 

FK 51 20.58 5.47 

ĠM 42 21.23 6.16 

MM 58 21.13 5.35 

Özerklik 

 BP 55 31.49 7.66 5.02 0.000 BP-MEM 

EEM-MEM 

FK-MEM 

MM-MEM 

 EEM 66 32.12 7.81 

 MEM 44 37.61 6.36 

FK 51 30.52 8.59 

MM 58 30.82 8.00 

Tablo 4‟de görüldüğü gibi yapı esnekliği alt boyutunda Mekatronik Mühendisliği (MEM) 

öğrencilerinin puanlarının Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü öğrencilerinden (FK) 

anlamlı olarak farklılaĢtığı ve daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Öğrenci kontrolü alt 

boyutunda Mekatronik Mühendisliği (MEM) ile Elektik Elektronik Mühendisliği (EEM), 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü (FK), ĠnĢaat Mühendisliği (ĠM) ve Makine 

Mühendisliği (MM) bölümü öğrencileri ile arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Bütün farklılıklarda MEM öğrencilerinin öğretici kontrolü puanının daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Özerklik alt boyutunda da Mekatronik Mühendisliği (MEM) ile 

Bilgisayar Programcılığı (BP), Elektik Elektronik Mühendisliği (EEM), Fotoğrafçılık ve 

Kameramanlık bölümü (FK) ve Makine Mühendisliği (MM) bölümü öğrencileri ile arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bütün farklılıklarda MEM öğrencilerinin özerklik 

puanının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

ÇalıĢma 15 hafta boyunca uzaktan devam eden dersin sonunda yapılmıĢtır. Öğrencilerin 

dönem boyunca online derslere katılım sayısı, hiç katılmama, 1-5 hafta katılma, 6-10 hafta 

katılma ve 11-15 hafta katılma olarak dört gruba ayrılmıĢtır. Bu katılımlara göre 

transaksiyonel uzaklık algılarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 

ANOVA testi gerçekleĢtirilmiĢ ve Tablo 5‟da gösterilmiĢtir.  

Tablo 5.Transaksiyonel Uzaklık algısını online derse katılım durumuna göre değiĢimi ANOVA testi 

Transaksiyonel Uzaklık N  ̅ SS df F p 

Diyalog 314 28.82 8.37 5 5.94 .001 

Yapı Esnekliği 314 25.57 6.66 5 5.19 .002 

Ġçerik Organizasyonu 314 28.80 7.71 5 5.86 .001 

Öğretici Kontrolü 314 21.94 5.48 5 6.09 .000 

Özerklik 314 32.25 8.16 5 6.18 .000 

Tablo 5‟da öğrencilerin online derse katılım durumlarının transaksiyonel uzaklık algılarının 

bütün alt faktörlerinde anlamlı olarak farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir (p<.05).  OluĢan 
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farklığın kaç derse katılım arasında olduğunu belirlemek için post hoc testlerinden Scheffe 

testi uygulanmıĢ ve sonuçları Tablo 6‟da gösterilmiĢtir.  

Tablo 6. Transaksiyonel uzaklık algılarının online derse katılım durumuna göre posthoc karĢılaĢtırması 

sonuçları 

TU Hafta n  ̅ Sd F p Fark 

Diyalog 

Hiç 74 26.20 8.65 5.94 001 Hiç/6-10 

Hiç/11-15 6-10 57 31.36 7.15 

11-15 29 32.06 8.18 

Yapı Esnekliği 

Hiç 74 23.37 7.20 5.19 .002 
Hiç/6-10 

Hiç/11-15 
6-10 57 27.07 5.54 

11-15 29 28.06 6.62 

Ġçerik 

Organizasyonu 

Hiç 74 26.14 7.39 5.86 .001 
Hiç/6-10 

Hiç/11-15 
6-10 57 30.59 6.72 

11-15 29 32.00 8.11 

Öğretici Kontrolü 

Hiç 74 19.89 5.48 6.09 .000 
Hiç/6-10 

Hiç/11-15 
6-10 57 23.00 4.50 

11-15 29 24.17 6.18 

Özerklik 

Hiç 74 29.27 8.15 6.18 0.000 Hiç/6-10 

Hiç/11-15 6-10 57 34.19 6.82 

11-15 29 35.48 8.14 

Öğrencilerin eĢ zamanlı gerçekleĢtirilen online derslere giriĢ sayıları dört gruba ayrılmıĢ ve 

hangi gruplar arasındaki farklılıktan dolayı anlamlı farklılık olduğu Tablo 6‟da Scheffe testi 

ile analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda göre her alt faktörde hiç derse katılmamıĢ olan 

öğrencilerin alt faktörlerden aldığı puanlar ile 6-10 hafta derse giren öğrenciler ve yine hiç 

katılmayanlar ile 11-15 hafta derse katılan öğrenciler arasında anlamlı farklılık olduğu 

görülmüĢtür (p<.05). Her bir alt faktörde hiç derse girmeyen öğrencilerin diğer gruplardan 

daha düĢük puan aldığı belirlenmiĢtir.  

EĢ zamanlı derse katılamayan ya da katılmayan öğrenciler için dersler kaydedilmekte ve sonra 

tekrar tekrar izleme imkânı sunulmaktadır. Öğrencilerin 233 tanesi derslerin kayıtlarını 

sonradan takip etmiĢ 83 tanesi ise takip etmemiĢtir. Bu öğrencilerin algılarında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiĢ ve sonuçları Tablo 7‟de 

belirtilmiĢtir.  

Tablo 7. Transaksiyonel uzaklık algılarının kayıtlı videoları izleme durumuna göre değiĢimi t testi 

analizi 

Alt Faktör Ġzleme N  ̅ S sd t p 

Diyalog Evet 233 29.93 8.24 314 4.045 .276 

Hayır 83 25.71 7.99 

Yapı Esnekliği Evet 233 26.66 6.12 314 5.035 .072 

Hayır 83 22.53 7.18 

Ġçerik 

Organizasyonu 

Evet 233 29.83  7.35 314 4.085 .651 

Hayır 83 25.90 8.01 

Öğretici Kontrolü Evet 233 22.61 5.23 314 3.705 .450 

Hayır 83 20.07 5.74 
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Özerklik Evet 233 33.39 7.74 314 4.284 .546 

Hayır 83 29.04 8.47 

Tablo 7‟de kayıt altına alınan dersleri izleyen 233, izlemeyen 83 öğrenci bulunmaktadır. Bu 

öğrencilerin transaksiyonel uzaklık algılarının anlamlı olarak değiĢip değiĢmediği t testi ile 

analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda göre diyalog [t(314)=4.045 p>.05], yapı esnekliği 

[t(314)=5.035 p>.05], içerik organizasyonu [t(314)=4.085 p>.05], öğretici kontrolü [t(314)=3.705 

p>.05] ve özerklik [t(314)=4.284 p>.05] alt faktörde anlamlı bir farklılık göstermediği tespit 

edilmiĢtir. 

7. Sonuç 

Örgün eğitim öğrencisi olan ve pandemi döneminde zorunlu olarak tüm derslerini uzaktan 

eğitim ortamında almak durumunda kalan öğrencilerin transaksiyonel uzaklık algıları 

cinsiyetlerine, daha önce uzaktan eğitim ortamında ders alma durumlarına, bölümlerine, 

online derse katılım durumlarına ve kayıtlı ders videoları takip durumlarına göre anlamlı 

olarak değiĢip değiĢmediği incelenmiĢtir. 

Öğrencilerin cinsiyetlerinin, daha önce uzaktan eğitim ortamında ders alma durumlarının ve 

kayıtlı ders videolarını takip durumlarının öğrencilerin transaksiyonel uzaklık algılarında 

farklılık oluĢturmadığı belirlenmiĢtir. Cinsiyetin farklılık oluĢturmaması diğer araĢtırma 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Chen, 2001; Hozrum, 2011; Rabinovich, 2009).  

AraĢtırmaya altı farklı bölümden katılan öğrencilerin transaksiyonel uzaklık algılarını yapı 

esnekliği, öğretici kontrolü ve özerklik faktörlerinde bölümlere göre anlamlı farklılıklar 

olduğu görülmüĢtür. Yapı esnekliği faktöründe Mekatronik Mühendisliği bölümü 

öğrencilerinin algılarının, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü öğrencilerinden daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Öğretici kontrolü faktöründe Mekatronik Mühendisliği bölümü 

öğrencilerinin çalıĢmaya katılan Bilgisayar Programcılığı dıĢındaki tüm bölümlerdeki 

öğrencilerden daha yüksek puan aldıkları görülmüĢtür. Özerklik kategorisinde de yine 

Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencileri ĠnĢaat Mühendisliği bölümü öğrencileri 

dıĢındaki bütün birimlerdeki öğrencilerden daha yüksek puan almıĢlardır. Sonuç olarak 

Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin genel olarak diğer bölümlerdeki öğrencilere 

göre uzaktan eğitim konusunda daha pozitif oldukları görülmüĢtür. Transaksiyonel uzaklık 

algılarının Mekatronik Mühendisliği bölümünde daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

Uzaktan eğitim derslerinin eĢ zamanlı gerçekleĢtirildiği süreçte, öğrencilerin bir kısmı 

derslere hiç katılmazken bir kısmının 1-5 ders, 6-10 ders ve 11-15 ders aralığında derse 

katıldığı belirlenmiĢtir. Hiç derse katılmayan öğrenciler ile 6-10 ders ve 11-15 ders katılım 

sağlayan öğrencilerin algıları arasında her bir alt kategoride farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. 

Her bir alt kategoride derse hiç katılmayan öğrencilerin, diğer iki kategoride bulunan 

öğrencilere göre transaksiyonel uzaklık algısının daha yüksek olduğu görülmüĢtür.  

Yapılan çalıĢma sonunda öğrencilerdeki transaksiyonel uzaklık algısının azaltılması için derse 

katılımları konusunda teĢvik edilebileceği önerilmektedir.  
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ÖZET 

Öngerilmeli prefabrik elemanlardan olan TT-kiriĢler, ilgili kalite standartlarına uygun olarak 

fabrika ortamında hızlı ve kontrollü bir Ģekilde üretilirler. Zati ağırlıklarının az olması ve 

taĢıma kapasitelerinin yüksek olması gibi üstünlüklerinden dolayı yaygın olarak kullanılırlar. 

DöĢeme elemanı olan TT-kiriĢler kullanım durumuna göre farklı yük taĢıma kapasitelerinde 

tasarlanabilmektedirler. 

TT-kiriĢlerin performansının belirlenmesine yönelik yeterli çalıĢma bulunmadığı için bu 

çalıĢma ile, gerçek servis yüklerine uygun olarak tasarlanarak üretilen gerçek boyutlarda 

öngerilmeli bir prefabrik TT-kiriĢin statik yayılı yükler altında performansının deneysel 

olarak belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla bir adet öngerilmeli prefabrik TT-kiriĢ, mevcut 

imalatların içerisinden örnekleme yöntemiyle seçilmiĢ ve üzerine yapısal kaplama betonu 

(topping) dökülerek kompozit hale getirilmiĢtir. Öncelikle TS 3233‟te belirtilen çatlama 

momentini (Mcr) veren düzgün yayılı yükle yüklenmiĢtir. Sonra TS 500 yönetmeliği gereği 

sırasıyla tasarım yükü Pmax‟ın %85‟i tasarım yükü olan daha sonra Pmax  ve Pmax‟ın %140‟ı 

olan topping ile kiriĢ arasındaki kayma çatlağının oluĢtuğu yüke kadar toplam dört aĢamada 

düzgün yayılı statik yüklerle yüklenmiĢtir. Her yükleme için kiriĢ yükledikten sonra, 24 saat 

yüklü kaldıktan sonra ve yük boĢaltıldıktan sonra üç kez deplasman okuması yapılmıĢtır. 

KiriĢ performansının tasarım değerleri ile uyumlu olduğu ve ilgili yönetmeliklerin Ģartlarını 

sağladığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Betonarme prefabrik kiriĢ, öngerilmeli kiriĢ, TT-kiriĢlerin tasarımı, TT-

kiriĢlerin performans deneyi. 

 

DETERMINING THE PERFORMANCE OF PREFABRICATED TT-BEAMS BY 

LOADING TEST 

TT beams, one of the prestressed prefabricated elements, are produced in the factory 

environment in a serial and controlled manner in accordance with the relevant quality 

standards. They are widely used due to their superiority such as low self-weight and high 

carrying capacity. TT-beams, which are floor elements, can be designed in different load 

carrying capacities according to their usage. 

Since there is not enough work to determine the performance of T-beams subjected to the 

uniformly distributed static loads, this study aims to experimentally determine the 

performance of a prestressed TT-beam in real dimensions, designed and produced in 

accordance with real service loads. For this purpose, a prestressed TT-beam was selected from 
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existing productions by sampling method and made composite by casting structural covering 

(topping) concrete on it. At first, it was loaded with a uniformly distributed load that gives the 

cracking moment (Mcr) indicated in Turkish Code-3233.  Afterwards in accordance with 

Turkish Code-500, the beam was subjected to uniformly distributed static loads; up to the 

project load, which is 85% of the design load (Pmax), then to the the load Pmax, and then, to the 

load where the shear crack between the topping and the beam occurs, which is 140% of Pmax. 

For each load, three displacement readings were made after loading the beam, after 24 hours 

of loading, and after the load was taken off. It has been observed that the beam performance is 

compatible with the design values and meets the requirements of the relevant codes. 

Anahtar Kelimeler: Reinforced concrete prefabricated beam, prestressed beam, design of 

TT-beams, performance test of TT-beams. 

 

 

1. GĠRĠġ   

Büyük servis yükleri altında geniĢ açıklıklar öngerilmeli prefabrik TT-kiriĢler sayesinde 

kolaylıkla geçilebilmektedir. Bayar ve Yelgin (2001), yaptıkları çalıĢmada boĢluklu plakların 

taĢıma kapasitelerine yönelik bilgisayar yazılımı geliĢtirmiĢler ve farklı yük-açıklık iliĢkisine 

bağlı grafikler oluĢturmuĢlardır [1].  Pajari ve Girhammer (2008), öngerilmeli boĢluklu 

döĢeme (ÖBD) plakların üzerine dökülen yapısal kaplama betonunun kalınlığının 

belirlenmesine yönelik bir araĢtırma yapmıĢtır [2]. Özkan ve Ġnci (2011), öngerilmeli boĢluklu 

döĢemelerin diyafram davranıĢını sağlamak için değiĢik ülkelere ait öngerilmeli prefabrik 

standartları incelemiĢ elde ettikleri bilgilerle diyafram davranıĢını açıklamıĢlardır [3]. Haruna 

(2014), kompozit ÖBD kiriĢinin eğilmedeki davranıĢını incelemenin yanı sıra yapısal 

kaplama betonu ile döĢeme yüzeyindeki kayma dayanımını da incelemiĢtir [4]. Yüksel ve 

diğerleri (2017), yapısal kaplama betonu ile ÖBD kiriĢi ara yüzündeki kayma dayanımını 

incelemiĢtir [5]. Yuva (2018), yalın ve kompozit olmak üzere ÖBD elemanları üzerinde 

yükleme deneyleri yaparak, performans değerlendirmesi yapmıĢtır [6]. 

Bu çalıĢmada, gerçek bir yapıda kullanılmak üzere örnekleme yöntemi ile açık hava 

Ģartlarında stok alanından seçilmiĢ öngerilmeli betonarme prefabrik TT-kiriĢ deney elemanı 

üzerindeki yapısal kaplama betonu Ģantiye Ģartlarına benzer Ģekilde uygulanmıĢtır. TT-kiriĢin 

dayanımı 4 aĢamalı düzgün yayılı statik yükleme-boĢaltma deneyi ile bulunmuĢtur. Her 

yükleme sonrasında kiriĢ ortasındaki düĢey deplasman ölçülmüĢ, yük 24 saat kiriĢ üzerinde 

bekletildikten sonra kiriĢ yüklü haldeyken deplasman tekrar ölçülmüĢ ve yük boĢaltıldıktan 

sonra kalıcı deplasman ölçülmüĢtür. Ġlk aĢamada kritik çatlama momentini veren düzgün 

yayılı yükle yüklenmiĢtir. Ġkinci aĢamada TS 500 yönetmeliği gereği tasarım yükünün %85‟i 

kadar bir yükle yüklenmiĢtir. Üçüncü aĢamada tasarım yükü ile yüklenmiĢtir. Dördüncü 

aĢamada tasarım yükü %40 artırılarak yükleme yapılmıĢtır. Deney sonuçları birbirleriyle 

karĢılaĢtırılmıĢ ve ilgili yönetmeliklerin Ģartlarını sağlama performansı değerlendirilmiĢtir [7].  
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2. DENEYSEL ÇALIġMA 

Eleman Özellikleri 

Görsel 1 ve Görsel 2‟de en kesiti, Çizelge 1‟de özellikleri verilen prefabrik betonarme 

öngerilmeli TT-kiriĢ C45/55 beton sınıfı ile imal edilmiĢtir. Elemanda B420C sınıfı donatı 

çeliği, R106 tipi hasır donatı çeliği ve 270K düĢük gevĢemeli öngerme halatı kullanılmıĢtır.  

 

Çizelge 1. KiriĢin Özellikleri 

Özellik  Yalın Durum Kompozit Durum 

DöĢeme yüksekliği (cm) 45 60 

DöĢeme geniĢliği (cm) 181 181 

DöĢeme boyu (cm) 829 829 

Kesit alanı (cm
2
) 1705 4132 

Kesit ağırlık merkezinin alt kısma uzaklığı (cm) 31.94 44.02 

Atalet momenti (cm
4
) 323522 792228 

 

 

 

Görsel 1. Yalın TT-KiriĢi Görsel 2. Yalın TT-KiriĢin En Kesit  

 

Görsel 1‟de görüldüğü üzere elemanın ara yüzeyine pürüzlendirme yapılmıĢ ve Görsel 3‟te 

gösterildiği gibi belirli aralıklarla kayma donatıları kullanılmıĢtır. 

 
Görsel 3. Yalın TT-KiriĢin Üst GörünüĢ Çizimi 

 

C30/37 beton sınıflı 15 cm kalınlıkta yapısal kaplama betonu TT-kiriĢin üzerine dökülmüĢ, 

böylece kiriĢ kompozit hale getirilmiĢtir.  
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Görsel 4. Kompozit TT-KiriĢ En Kesiti 

 

Görsel 5. Kompozit TT-KiriĢ Ön GörünüĢü  

 

TT-kiriĢ tasarım hesabına göre 2 ton/m² hareketli yüke maruz kalacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

Deney numunesi yapısal kaplama betonu ve zati yükü altında 18 mm ters sehime sahiptir. 

Eleman 60x100 mm ebatlı kauçuk elastomer mesnet bantları üzerine mesnetlenmiĢtir. Görsel 

6‟de görüldüğü üzere sehim okumaları TT-kiriĢin ortasında ve uca yakın kısmında olmak 

üzere iki noktada iki komparatör ile ölçülmüĢtür. Deneye baĢlamadan önce sıfır okumaları 

yapılarak kaydedilmiĢtir (Görsel 6). 

 
Görsel 6. TT-KiriĢin Mesnet ve Açıklık Komparatörleri  

 

Kompozit TT-KiriĢ Yükleme Deneyi 

Görsel 1‟de en kesiti verilen ön gerilmeli TT-kiriĢ hesabı TS 500, TBDY-2018, TS 3233 ve 

TS 9967 standartlarına göre taĢıma gücü yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır [7-9]. Yükleme 

deneyi ise TS 500 ve Beton Prefabrikasyon El kitabında belirtilen bilgiler ıĢığında yapılmıĢtır 

[7,10]. Deney yükleri TS 500 Bölüm 14.3.1‟e göre en az: toplam deney yükü Gt kendi öz 

ağırlığı dahil olmak üzere, 0,85x(1,4G+1,6Q) değerinden az olmamalıdır. Buradaki G proje 

ölü yük toplamı ve Q proje hareketli yük toplamıdır. TT-kiriĢ üzerinde sabit yük olmadığı için   
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G yükü olarak kiriĢin ve yapısal kaplama betonu zati ağırlık olarak alınmıĢtır ve Q değeri 

2000 kg/m²‟dir. Deneye baĢlamadan önce çatlama momenti yükü Pcr, 0,85x(1,4G+1,6Q), 

1x(1,4G+1,6Q), 1,4x(1,4G+1,6Q) değerleri hesaplanmıĢtır.  

Yüklemelerde yük olarak 1575±20kg‟lık kilit parke paletleri kullanılmıĢtır. Her yükleme 

esnasında ve boĢaltma sonrasında yük-deplasman değerleri kaydedilmiĢtir. KiriĢin orta 

noktasındaki net deplasman, kiriĢ ortasındaki deplasmandan mesnet noktasındaki deplasman 

yani mesnet oturması çıkarılarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca TT-kiriĢte oluĢan çatlakların yerleri, 

geniĢlikleri ve derinlikleri her yükleme boĢaltma durumunda iĢaretlenmiĢtir. 

 

Düzgün Yayılı Çatlama Momenti Yükü Pcr Altında Kompozit TT-KiriĢ Deneyi 

Birinci aĢamada TT-kiriĢ TS 3233‟te belirtilen, Mcr (çatlama momenti)‟ni veren servis yükü 

yaklaĢık Pcr=27400 kg olarak hesaplanmıĢtır. Burada Pcr yükü servisteki bir öngerilmeli 

elemanın eğilme bakımından kritik kesite öngerilme ile betona uygulanan basınç değeriyle, 

sabit dıĢ yükler altında betondaki bu basınç gerilmesinin sıfırlandığı yüktür [9]. Deney 

numunesi Mcr değerine ulaĢana kadar paletler numune üzerine Görsel 7 ve 8‟de verildiği sıra 

ile kenarlardan ortaya doğru ikiĢerli paletler halinde yerleĢtirilmiĢ ve Görsel 9‟daki yük-

deplasman grafiği çizilmiĢtir. Bu yükler altında kiriĢte herhangi bir eğilme çatlağı 

görülmemiĢtir. 

TT-kiriĢe 20. palet yüklenmiĢ (yaklaĢık 31500 kg) ve kiriĢ ortasındaki sehim 10 mm‟ye (18 

mm‟lik ters sehim 8 mm‟ye inmiĢ) ulaĢmıĢtır. KiriĢin alt ortasında ilk kılcal eğilme çatlağı 20. 

Paletin konması ile meydana gelmiĢtir. OluĢan çatlak derinliği nervür içerisinde kalmıĢ ve 

kiriĢ tabliyesine ulaĢmamıĢtır.  

TT-kiriĢe 24. palet yüklenmiĢ (yaklaĢık 37800 kg) ve kiriĢ ortasındaki sehim 16 mm‟ye (18 

mm olan ters sehim 2 mm‟ye inmiĢ) ulaĢmıĢtır. KiriĢin alt ortasından baĢlayarak her iki 

kenara doğru 0.1 mm‟nin altında ikincil ve üçüncül çatlaklar meydana gelmiĢtir. Yapısal 

kaplama betonu ve TT-kiriĢ tabliyesi arasında kayma gerilmesi çatlağı görülmemiĢtir. Deney 

numunesi 24 saat yüklü halde bekletilmiĢtir. Paletli yükler numune üzerinden yükleme 

sırasının tersi Ģeklinde tekrar alınmıĢtır. 24 saatin sonunda sehim ters sehim sıfırlanmıĢ, kalıcı 

sehim oluĢmamıĢtır. 

 

 
Görsel 7. TT-KiriĢin Pcr Yükünün Yükleme Sırası 
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Görsel 8. TT-KiriĢin Pcr Yükü ile Yüklü Hali  

 

 

 

Görsel 9. Pcr Yüklemesi için Yük-Deplasman Grafiği 

 

Düzgün Yayılı 0,85x(1,4G+1,6Q) Yükü Altında Kompozit TT-KiriĢ Deneyi 

Ġkinci aĢamada, TS 500 gereği TT-kiriĢe uygulanacak yük (0,85x(1,4G+1,6Q)) Gt=43560 kg 

olarak hesaplanmıĢtır. Görsel 10 ve 11‟de görüldüğü üzere, deney numunesi ilk yüklemedeki 

sıraya göre yüklenmiĢ ve yük-deplasman grafiği Görsel 12‟de verilmiĢtir. 

TT-kiriĢe 28 adet palet yüklenmiĢ (44100 kg) ve ortasındaki sehim 20 mm‟ye ulaĢmıĢ, 

nervürlerinde açıklık ortasının sağında ve solunda 14‟er adet geniĢliği 0.2 mm‟yi geçmeyen 

kılcal çekme çatlakları oluĢmuĢtur. Deney numunesi bu haliyle 24 saat bekletilmiĢtir. Deney 

numunesinin ortasında sehim 22 mm‟ye ulaĢmıĢtır. Paletli yükler numune üzerinden yükleme 

sırasının tersi Ģeklinde tekrar alınmıĢ ve yükleme tamamen boĢaltıldıktan sonra kalıcı sehim 

meydana gelmemiĢ ve yükleme sırasında oluĢan tüm kılcal çatlaklar da kapanmıĢtır. Yapısal 

kaplama betonu ve TT-kiriĢ tabliyesi arasında kayma gerilmesi çatlağı görülmemiĢtir. 
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Görsel 10. TT-KiriĢ’in 0,85x(1,4G+1,6Q) Yükünün Yükleme Sırası 

 

 

 

Görsel 11. TT-KiriĢ’in 0,85x(1,4G+1,6Q) Yükü ile Yüklü Hali 
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Görsel 12. TT-KiriĢ’in 0,85x(1,4G+1,6Q) Yüklemesi için Yük-Deplasman Grafiği 

 

Düzgün Yayılı 1x(1,4G+1,6Q) Yükü Altında Kompozit TT-KiriĢ Deneyi 

Üçüncü aĢamada, TT-kiriĢ üzerine uygulanacak toplam yük 1x(1,4G+1,6Q) 51250 kg olarak 

belirlenmiĢtir. Deney numunesi Görsel 13 ve 14‟te görüldüğü üzere ilk yüklemede uygulanan 

sıraya göre yüklenmiĢ ve yük-deplasman grafiği çizilmiĢtir (Görsel 15). 

 

TT-kiriĢe 34 adet palet yüklenmiĢ (53550 kg) ve ortasındaki sehim 28 mm‟ye ulaĢmıĢ, 

nervürlerinde açıklık ortasının sağında ve solunda 20‟Ģer adet geniĢliği 0.3 mm‟yi geçmeyen 

kılcal çekme çatlakları oluĢmuĢtur. Deney numunesi bu haliyle 24 saat bekletilmiĢtir. Deney 

numunesinin ortasında sehim 28.64 mm‟ye ulaĢmıĢtır. Paletli yükler numune üzerinden 

yükleme sırasının tersi Ģeklinde tekrar alınmıĢ ve yükleme tamamen boĢaltıldıktan sonra 

kalıcı sehim 6 mm olarak meydana gelmiĢ ve yükleme sırasında oluĢan tüm kılcal çatlakların 

pek azı belirgin kalmıĢ ve tam olarak kapanmamıĢtır. Yapısal kaplama betonu ve TT-kiriĢ 

tabliyesi arasında kayma gerilmesi çatlağı görülmemiĢtir. 

 

 

Görsel 13. TT-KiriĢ’in 1x(1,4G+1,6Q) Yükünün Yükleme Sırası 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 229 

 
Görsel 14. TT-KiriĢ’in 1x(1,4G+1,6Q) Yükü ile Yüklü Hali 

 

 

Görsel 15. TT-KiriĢ’in 1x(1,4G+1,6Q) Yüklemesi için Yük-Deplasman Grafiği 

 

Düzgün Yayılı 1,4x(1,4G+1,6Q) Yükü Altında Kompozit TT-KiriĢ Deneyi 

Dördüncü aĢamada, TT-kiriĢ üzerine uygulanacak toplam yük 1.4x(1,4G+1,6Q)=71750 kg 

olarak belirlenmiĢtir. Deney numunesi Görsel 16-18‟de görüldüğü üzere ilk yüklemede 

uygulanan sıraya göre yüklenmiĢ ve yük-deplasman grafiği çizilmiĢtir. 

 

TT-kiriĢe 48 adet palet yüklenmiĢ (75600 kg) ve ortasında ki sehim 75 mm‟ye ulaĢmıĢ, 

nervürlerinde açıklık ortasının sağında ve solunda 20‟Ģer adet geniĢliği 0.4 mm‟yi geçmeyen 

kılcal çekme çatlakları oluĢmuĢtur. Deney numunesi bu haliyle 24 saat bekletilmiĢtir. Deney 

numunesinin ortasında sehim 80 mm‟ye ulaĢmıĢtır. Paletli yükler numune üzerinden yükleme 

sırasının tersi Ģeklinde tekrar alınmıĢ ve yükleme tamamen boĢaltıldıktan sonra kalıcı sehim 

12 mm olarak meydana gelmiĢ ve yükleme sırasında oluĢan tüm kılcal çatlakların pek azı 

belirgin kalmıĢ ve tam olarak kapanmamıĢtır. TT- KiriĢ tabliyesi ile yapısal kaplama betonu 
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ara yüzüne ulaĢan eğilme çatlakları ve yapısal kaplama betonu ve kiriĢin iki ucuna yakın 

bölgelerde kiriĢ tabliyesi ile yapısal kaplama betonu ara yüzeyinde kayma gerilmesi kılcal 

çatlakları belirmiĢ ve deney yüklemesi durdurulmuĢtur (Görsel 19 ve 20).  

 

 
Görsel 16. TT-KiriĢ’in 1.4x(1,4G+1,6Q) Yükünün Yükleme Sırası 

 

  

Görsel 17. TT-KiriĢ’in 1x(1,4G+1,6Q) Yükü ile Yüklü Hali 

 

 

Görsel 18. TT-KiriĢ’in 1.4x(1,4G+1,6Q) Yüklemesi için Yük-Deplasman Grafiği 
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Görsel 19. TT- KiriĢ Tabliyesi Ġle Yapısal Kaplama Betonu Ara Yüzüne UlaĢan Eğilme 

Çatlakları 

 

Görsel 20. TT-KiriĢ Uçlarına Yakın Bölgelerde KiriĢ Tabliyesi ile Yapısal Kaplama 

Betonu Arayüzeyindeki Kılcal Kayma Çatlağı 

 

Burada öngerilmeli TT-kiriĢin TS 500, TBDY-2018, TS 3233 ve TS 9967 standartlarına 

uygun Ģekilde hesaplamaları yapılarak, hesaplanan yükler dört aĢamalı olarak yüklenmiĢtir. 

Yapılan yükleme ve boĢaltma ile deplasman grafikleri Görsel 21‟de birlikte verilmiĢ olup, 

kiriĢin hesap yükleri altında beklenenin üzerinde daha iyi bir davranıĢ göstermiĢtir.  
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Görsel 21. TT-KiriĢ Üzerine Yüklenen Pcr, 0,85x(1,4G+1,6Q), 1x(1,4G+1,6Q) 1,4x(1,4G+1,6Q) 

Yüklemelerinin Yükleme ve BoĢaltma-Deplasman Grafiği 

 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Bu çalıĢmada gerçek boyutta öngerilmeli ve donatılı bir prefabrik TT-kiriĢin performans 

deneyi yapılmıĢtır. Öngerilmeli TT-kiriĢin TS 500, TBDY-2018, TS 3233 ve TS 9967 

standartlarına uygun Ģekilde hesaplamaları yapılarak, hesaplanan yükler dört aĢamalı olarak 

yüklenmiĢ ve kiriĢin hesap yükleri altında beklenenin üzerinde daha iyi bir davranıĢ 

göstermiĢtir.  

Sonuç olarak; 

 TT-kiriĢ elemanı için hesaplanan çatlama momentini (Mcr) oluĢturan ilk çatlamanın 

beklendiği proje yükü 27400 kg iken %15 daha fazla bir yük olan 31500 kg yük 

altında ilk birincil eğilme çatlağı kiriĢin alt-ortasında gözlenmiĢtir. Bu da göstermiĢtir 

ki TT-kiriĢlerde elde edilen çatlama performansı beklenenin çok üzerinde 

gerçekleĢmiĢtir. 

 TT-kiriĢ üzerine tasarım yükü (1,4G+1,6Q) olan 53550 kg‟ın %85‟i olan 44100 kg 

yüke ulaĢıldıktan sonra yük tamamen boĢaltıldıktan sonra sehimin sıfırlandığı ve TS 

500‟ün Ģartını sağladığı görülmüĢtür. 

 TT-kiriĢ üzerine tasarım yüküne eĢdeğer 53550 kg yük uygulandıktan sonra, kiriĢin 

yaptığı sehim miktarı 28,64mm olup, TS 500‟de belirtilen L/240‟tan (yaklaĢık 34 mm) 

daha küçük olarak gerçekleĢmiĢtir. Yük tamamen boĢaltıldıktan sonra 6 mm kalıcı 

sehim oluĢmuĢtur. 

 TT-kiriĢ üzerine tasarım yükünün %40 fazlası olan 75600 kg yüke ulaĢıldığında, 

kiriĢin uçlarına yakın bölgelerde, nervürlü kiriĢ ile yapısal kaplama betonu arasında 

kayma çatlakları gözlenmiĢ, fakat yatay tabakalar arasında herhangi bir yer değiĢtirme 
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oluĢmamıĢtır. Yükleme tamamen boĢaltıldıktan sonra kalıcı sehim 12 mm olarak 

meydana gelmemiĢtir. Aynı yük altında eğilme çatlaklarının derinliği nervürlü kiriĢin 

yüksekliğince gerçekleĢerek, yapısal kaplama betonla kiriĢin birleĢim ara yüzüne 

kadar ulaĢmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmalara ek olarak, tasarım yükünden daha fazla yüklere maruz kalmıĢ ve orta ve ileri 

hasar düzeyinde hasar görmüĢ TT-kiriĢlerin, servis yükleri boĢaltıldıktan sonra, yerinde 

yapılacak onarım ve güçlendirmelerle tekrar kullanımının mümkün olup olmayacağının 

araĢtırılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye‟de mevcut bina stokunun yaklaĢık %50‟si yığma olup, genel olarak 2000 öncesi 

yapılmıĢlardır. Bu binalar genel olarak duvar ustasının marifeti ile bazı konstrüktif kurallar 

doğrultusunda statik analizleri yapılmadan inĢaa edilmiĢ olması nedeniyle deprem riski 

yüksek olan yapılardır. 

Bu çalıĢmasının konusu, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Kentsel DönüĢüm Kanunu 

kapsamında Riskli Bina Tespit Esasları-2013 (RBTE-2013) ve Riskli Yapı Tespit Edilmesine 

ĠliĢkin Esaslar-2019 (RYTEĠE-2019) yönetmeliklerine göre değiĢken zemin sınıfı, deprem 

bölgesi, duvar cinsi ve kat adedine bağlı olarak örnekleme seçilen yığma binaların “riskli” ya 

da “risksiz” olduğunun tespit edilmesi ve karĢılaĢtırılmasıdır.  

Bu çalıĢma kapsamında, Ankara ili yerleĢkesinden örnekleme seçilmiĢ, birçok bina 2013 

yönetmeliğine göre risksiz iken değiĢen analiz parametrelerine bağlı olarak, 2019 

yönetmeliğine göre riskliye dönüĢtüğü görülmüĢtür. Zemin sınıfı kötüleĢtikçe 2013 

yönetmeliğine göre bina risk durumu değiĢmezken, 2019‟a göre risk oranları artmıĢ ve bazı 

binalar riskli olmuĢtur. Her iki yönetmelikte de deprem bölgesi riski arttıkça bina risk 

oranlarının da arttığı görülmüĢtür. Duvar cinsinin, her iki yönetmelik içinde önemli bir 

parametre olduğu, ancak 2019 da örgü harcının kötü seçilmesi durumunda binanın risk 

oranını artırdığı görülmüĢtür. 2013 Ģartnamesindeki µ=0,5‟e bağlı olarak, kat adedinin artması 

ile bazen bina risk oranının azaldığı görülmüĢse de 2019 Ģartnamesinde µ=0,4‟e indirilmesi 

ile risk oranının arttığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: 6306 Sayılı Kanun, RBTE-2013, RYTEĠE-2019, Yığma Binalar, 

Deprem Performansı, Bina Risk Oranı, Riskli Yapı Tespiti, Staticad Yığma Bina Analizi. 
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DETERMINING RISK RATIO OF CLAY BRICK WALLED BUILDINGS 

ACCORDING TO DIFFERENT BUILDING PARAMETERS ACCORDING TO 

RBTE-2013 AND RYTEIE-2019 REGULATIONS 

Approximately 50% of existing building stock which is generally made before 2000 in 

Turkey, is upsetting. These buildings are generally structures with a high risk of earthquakes 

since they were built by the mason in accordance with some constructive rules without static 

analysis. 

The purpose of this study is the determination and comparison of the masonry buildings 

selected as sampling depending on the type and number of floors, variable soil class, 

earthquake zone and wall materials whether they are "risky" or "risk free" in accordance with 

both the Risky Building Determination Principles-2013 (RBDP-2013) and the Principles 

Regarding the Determination of Risky Buildings-2019 (PRDRB-2019) within the scope of 

Urban Transformation Law No.6306, which entered into force in 2012. 

With this study, it was seen that many buildings, chosen from Ankara territory as a sample, 

that were risk-free according to the 2013 regulation turned into risky according to the 2019 

regulation, depending on the changing analysis parameters. As the ground class deteriorated, 

the building risk situation did not change according to the 2013 regulation, while the risk rates 

increased compared to 2019 and some buildings became risky. In both regulations, it has been 

observed that as the earthquake zone risk increases, the building risk rates also increase. It has 

been observed that the wall type is an important parameter in both regulations, but in 2019, if 

the masonry mortar is chosen poorly, the risk rate of the building increases. Depending on the 

µ = 0.5 in the 2013 specification, it was observed that the building risk ratio sometimes 

decreased with the increase in the number of floors, but it was observed that the risk ratio 

increased with the reduction to µ = 0.4 in the 2019 specification. 

Anahtar Kelimeler: Law No. 6306, RBTE-2013, RYTEĠE-2019, Masonry Buildings, 

Earthquake Performance, Building Risk Ratio, Risky Building Detection, Staticad Masonry 

Building Analysis. 
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1. GĠRĠġ   

Ġnsanlar varoluĢundan günümüze kadar barınma, korunma vb. ihtiyaçlarını karĢılamak için 

mevcut olanakları ve teknolojisini kullanarak yapılar inĢa etmiĢtir [1,2]. Bu yapıları inĢa 

ederken çeĢitli malzemeler, yapım yöntemleri ve zamanın teknolojileri yol gösterici olmuĢtur 

[3,4]. TaĢ, tuğla vb. malzemelerin çeĢitli nizamda üst üste konulup, genellikle harç adı verilen 

bir bağlayıcı malzeme ile birleĢtirilmesi yığma taĢıyıcı duvar sistemlerini oluĢturmaktadır. 

Genel itibari ile düĢey taĢıyıcıları yığma taĢıyıcı duvarlardan oluĢan yapılara yığma yapı adı 

verilmektedir. Yığma yapılarda kullanılan duvarların hem mimari hem de taĢıyıcı özelliği 

vardır [1,4-6]. 

Günümüzde yığma yapıların yerini Ģehirlerde her ne kadar karkas (betonarme) ve çelik 

yapılar alsa da çoğunluğu kırsal bölgelerde yaygın olarak halen inĢa edilmekte ve 

kullanılmaktadır [1,7]. Yığma yapıları bir bütün olarak değerlendiğimizde, ağır ve gevrek 

malzemeden inĢa edilen, genelde herhangi bir tasarım kriterine uymayan ve mühendislik 

hizmeti almayan bu yapılar yatay yükler karĢısında kolay deformasyona uğramaktadır [1,8,9]. 

Yığma yapılar betonarme ve çelik gibi diğer yapılara kıyasla avantaj ve dezavantajlara 

sahiptir. Yığma yapıların en büyük dezavantajı monolitik olmayan, oldukça ağır, hantal ve 

oldukça zayıf derzlerle birbirine bağlı gevrek malzemeden inĢa edilmiĢ olmalarıdır. Bilindiği 

üzere yapı ağırlığı ile deprem gibi yatay yüklerde oluĢacak atalet kuvvetleri doğru orantılıdır. 

Bu da yapı elemanlarının çok büyük iç tesirlere maruz kalması Ģeklinde yorumlanmaktadır 

[2,10]. 

Yığma yapılarda düĢey ve yatay yüklerin ana taĢıyıcı elemanları taĢ veya tuğla duvarlardır. 

Bu duvarlar basınca karĢı dayanıklı fakat çekmeye karĢı dayanıklı değildir. Deprem kuĢağında 

bir ülke olarak Türkiye‟de, depreme dayanıklı yapı tasarımı hayati bir öneme sahiptir [4,11].  

Yığma yapıların yatay yükler altındaki davranıĢının gevrek olması, deprem performansı 

açısından olumsuz bir etkidir. Ancak yığma bir yapının doğru bir Ģekilde modellenmesi ve 

yapıda kullanılacak malzemelerin uygulama sırasında yeterli miktarda denetlenmesi, yığma 

yapılarda olası hasar seviyelerinin azalmasına yardımcı olacaktır [4]. Yığma yapıların içerdiği 

süreksizlikler, malzeme cins ve kalitesinin değiĢiklik göstermesinden dolayı, yapının 

performansının belirlenmesinde zorluklarla karĢılaĢılabilmektedir. Yığma yapıların 

performansının belirlenmesinde sistematik çalıĢılması, verilerin titizlikle toplanması, doğru 

bir Ģekilde uygulamaya aktarılması gerekmektedir [12].  

Yığma yapıların en kayda değer avantajı bölgeye özgü, kolay temin edilen ve ekonomik olma 

özelliği taĢıyan malzemelerin kullanımı gibi sebeplere bağlı olarak, betonarme yapılara 

nazaran daha köklü ve eski bir tarihe sahiptir [7, 13-16]. 

Yığma yapıların en önemli özelliği basitliğidir. Harç malzemesi kullanılarak tuğlalar veya 

taĢlar tekniğine uygun olarak üst üste konarak yapı oluĢturulabilir. Yığma yapılar herhangi bir 

iskelete sahip olmayan, yük taĢıyıcı elemanları sadece duvarlar olan yapılardır. Yığma yapılar 

tekniğine uygun olarak inĢa edilirse estetik olması, sağlam ve dayanıklı olması, az bakım 

gerektirmesi, çok yönlülüğü, ses yalıtımı, yangına dayanıklı olması, yazın serin kıĢın sıcak 

olması gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Türkiye‟de yığma yapılar, çoğunlukla kırsal 

bölümlerde ve o bölgelerin yerel malzemesi kullanılarak ve baĢka bir mühendislik hizmeti 

alınmaksızın yapılmıĢtır [1,4,8,17]. 
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Bu çalıĢmasının konusu, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Kentsel DönüĢüm Kanunu 

kapsamında Riskli Bina Tespit Esasları-2013 (RBTE-2013) ve Riskli Yapı Tespit Edilmesine 

ĠliĢkin Esaslar-2019 (RYTEĠE-2019) yönetmeliklerine göre değiĢken zemin sınıfı, deprem 

bölgesi ve kat adedine bağlı olarak, Ankara yerleĢkesinden örnekleme seçilen yığma binaların 

“riskli” ya da “risksiz” olduğunun tespit edilmesi ve karĢılaĢtırılmasıdır [18,19]. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2. 1. RBTE-2013 Ve RYTEĠE-2019 Yönetmelikleri ve Staticad Yığma Bina Analiz 

Programı 

 

RBTE-2013 yönetmeliğinde tespit edilen eksiklikler; 

•  Malzeme dayanım değerleri olarak DBYBHY-2007 değerlerinin kullanılması,  

•  TaĢıyıcı sistem davranıĢ katsayısının R=2 alınması,  

•  Deprem kuvveti hesaplarında yapı periyodunun dikkate alınmaması,  

•  Duvarın etkin boyu olarak, kenarındaki iki boĢluktan küçük olanın yüksekliğinin alınması,  

•  Duvar rijitliğinin, sadece kayma rijitliği ile belirlenmesi,  

•  Duvar kapasitesi hesaplanırken tek göçme Ģekli olarak kayma kapasitesinin dikkate 

alınması,  

•  Hesap modeli oluĢturmaya uygun açıklamaların yetersiz olması,  

•  Diyafram etkisi ile ilgili açıklamaların yetersiz olması,  

•  Düzlem dıĢı etkilerin dikkate alınmaması olarak belirlenmiĢ ve RYTEĠE-2019 

yönetmeliğinin hazırlanması bir ihtiyaç olmuĢtur. [20] 

 

Yığma bina analizleri, 2019 yılı içerisinde yürürlüğe giren RYTEĠE-2019 yönetmeliğine 

kadar, 2013 yılında yürürlüğe giren RBTE-2013 yönetmeliğine göre yapılıyordu. RBTE-2013 

ve RYTEĠE-2019 yönetmeliklerinde yapılan değiĢiklikler Ģunlardır. 

1. Katlara etkiyen kesme kuvvetlerini o kattaki duvarların rijitlikleri oranında paylaĢtığı 

kabulü üzerinden duvarlara kat kesme kuvveti dağıtılıyor ve kesme kapasitesine göre 

katkısı yetersiz duvarların karĢıladığı kesme kuvvetinin kat kesme kuvvetine oranının, 

2013-RBTE gereği %50‟yi geçip geçmediği sonucuna göre binanın riskli olup olmadığına 

karar veriliyorken, 2019 yılı içerisinde, önceden oluĢturulan bilim kurullarının desteği ve 

deneysel veriler ile birlikte RYTEĠE-2019 yönetmeliği yayınlanmıĢ ve risk oranı limiti 

%50‟den %35‟e indirgenmiĢtir. 

2. Yığma binalar, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak, döĢemeleri kabuk eleman, duvarları 

ise çubuk eleman olarak modellenip, analiz edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda eski 

yönetmelik gereği, boĢluklu duvarların rijitliğini hesaplarken, duvarın kesit alanının komĢu 

boĢluğun yüksekliğine oranı ile elde edilen duvar rijitliği gibi yaklaĢımdan vazgeçilmiĢ ve 

boĢluk kenarındaki duvarlar ayrı çubuk elemanlar olarak tasarlanmıĢtır. 

3. TaĢıyıcı sistem davranıĢ katsayısı (Deprem azaltma katsayısı) önceden yığma binalar için 

R=2 alınırken bu katsayı R=1‟e düĢürülmüĢ ve böylece katlara etkiyen deprem kuvveti 2 

kat arttırılmıĢtır.  

4. Ayrıca harç kalitesi yoruma açık bırakılmıĢ normal ve kötü olmak üzere iki seçenekli hale 

gelmiĢtir.  
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5. Zemin sınıfına ve spektrumlarına iliĢkin getirilen ilaveler ve binanın bulunmuĢ olduğu 

konuma bağlı yerel ivme değerleri etki ettirilerek, analizler daha kapsamlı hale 

getirilmiĢtir. 

 

 

Ayrıca, STATĠCAD yığma bina analiz programı ile yapılan risk oranı hesaplamalarında;  

 Kayma gerilme kontrolü, depremsiz durumda oluĢan düĢey yükler dikkate alınması, 

 DüĢey gerilme kontrolü, depremsiz durumda düĢey yükler dikkate alınması, 

 Proje eleman iç kuvvetleri sonlu elemanlar yöntemine göre çubuk elemanlarla analiz 

edilmesi, (RYTEĠE 2019 için gerekli) 

 Elemanların uç düğüm noktalarının dönme serbestlik derecesi tutulması, (RYTEĠE 

2019 için gerekli) 

 DöĢemeler sonlu eleman analizinde sistem modeline kabuk sonlu eleman olarak dahil 

edilmesi, 

 DöĢemelerden duvar ve kiriĢlere yük aktarımı kabuk sonlu elemanlarla yapılması gibi 

daha gerçeğe yakın düzenlemeler yapılmıĢtır. 

 

2.2. Örnek Bina Modelleri  

Bu çalıĢma ile ilk olarak, RBTEĠE-2018‟le yapılan yukarıdaki değiĢikliklere ek olarak yeni 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ile yığma bir binanın risk oranlarında ne 

gibi değiĢikliklerin olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda, Ankara yerleĢkesinden 

örnekleme seçilen, mevcut bir yığma binanın, 4 farklı zemin sınıfı için daha sonra 4 farklı 

deprem bölgesi için analizleri STATĠCAD yığma bina analiz programı kullanılarak yapılmıĢ 

ve zemin sınıflarının ve deprem bölgelerinin bina risk oranına etkisi araĢtırılmıĢtır. Ayrıca 

Ankara yerleĢkesinden örnekleme seçilen, mevcut baĢka bir yığma binanın kat adedinin bina 

risk oranına etkisi STATĠCAD yığma bina analiz programı kullanılarak, ayrı ayrı ayrı ayrı 

modellenmiĢ ve eski RBTE-2013 ve yeni RYTEĠE-2018 yönetmeliklerine göre analizleri 

yapılarak, yönetmelikteki değiĢikliğin binaların risk oranında ne gibi değiĢikliğe sebep olduğu 

araĢtırılmıĢtır [21]. 

 

ÇalıĢmanın Birinci AĢamasında; Mevcut 3 katlı bir yığma binanın farklı cephelerden 

fotoğrafları çekilmiĢ, kat rölevesi çıkarılmıĢ ve STATĠCAD yığma bina analiz programı ile 3-

D modellemesi yapılmıĢtır (Görsel 1). Her bir model 4 farklı zemin sınıfı ve 4 farklı deprem 

bölgesi için analiz edilerek, risk oranları her iki yönetmeliğe göre ayrı ayrı belirlenmiĢtir.  
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Görsel 1: Yığma Binanın Veri Toplama Formu 

 

ÇalıĢmanın Ġkinci AĢamasında; Mevcut 3 katlı baĢka bir yığma binanın farklı cephelerden 

fotoğrafları çekilmiĢ, kat rölevesi çıkarılmıĢ ve 1, 2, 3, 4 ve 5 katlı olarak STATĠCAD yığma 

bina analiz programı ile 3-D modellemesi yapılmıĢtır (Görsel 2). Her bir model zemin sınıfı 

ve deprem bölgesi sabit tutularak analiz edilmiĢ ve risk oranları her iki yönetmeliğe göre ayrı 

ayrı belirlenmiĢtir. 
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Görsel 2: Yığma Binanın Veri Toplama Formu  
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3. SONUÇLAR 

3.1. ANALĠZ SONUÇLARI 

Binaların analiz sonuçları tablolar halinde hazırlanarak, risk oranını etkileyen parametreler 

ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Birinci aĢamada, Ankara yerleĢkesinden örnekleme seçilen, 

mevcut 3 katlı bir yığma bina STATĠCAD yığma bina programı ile 4 farklı zemin sınıfı için 

analiz edilerek, risk oranları her iki yönetmeliğe göre ayrı ayrı belirlenmiĢtir. 

 

Analiz sonuçlarında kullanılan tablolara ait simgeler ve açıklamalar aĢağıdaki gibidir; 

Qi:  Kata Etkiyen Deprem Kuvveti (ton) 

e:  Kat Kütle Merkezi ile Rijitlik Merkezi Arasındaki Mesafe ĠzdüĢüm 

Uzunluğu (metre) 

Mbi:  Kat Burulma Momenti (tonmetre) 

Vr (Duvar):  Duvar Kesme Kuvvet TaĢıma Kapasitesi (Vr=tem*Duvar 

Uzunluğu*Duvar GeniĢliği) (ton) 

ΣWa:  Kattaki ilgili yönde duvar alanı bileĢeni (eğik duvar izdüĢümleriyle) 

(m
2
) 

ΣWn:  Kattaki ilgili yöndeki duvar Sayısı (adet) 

Yetersiz ΣWn:  Kesme kapasitesi yetersiz duvar sayısı (adet) 

ΣWL:  Kattaki ilgili yöndeki duvar uzunluğu toplamı (eğik duvar 

izdüĢümleriyle) (metre) 

Yetersiz ΣVr:  Kapasitesi yetersiz duvarların kesme kapasitesi toplamı (ton) 

Yetersiz ΣVe:  Kapasitesi yetersiz duvarlara gelen toplam kesme kuvveti (Burulma 

Dahil) (ton) 

Yetersiz ΣVe/Qi (%):  Dayanımı yetersiz duvarların kat kesme kuvvetine katkısı (Burulma 

Dahil) 
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Çizelge 1: ZA ve ZB Zemin Grupları için 3 Katlı bir Yığma Binanın  

RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019’a Göre Analiz Sonuçları ve Risk Durumu 

 Zemin Sınıfı ZA Zemin Sınıfı ZB 

 RBTE 2013 RBTE 2019 RBTE 2013 RBTE 2019 

KAT SAYISI 3 3 

DEPREM 

BÖLGESĠ  A0 
0,1 

  
0,1 

  

BĠNA TOPLAM 

KÜTLESĠ  (ton) 
1132,22 1132,22 1132,22 1132,22 

ST, SS , S1 2,5 0,341 0,121 2,5 0,341 0,121 

KATA ETKĠYEN 

DEPREM 

KUVVETĠ Qi 

(ton) 

143,83 143,83 283,13 285,23 143,83 143,83 318,54 320,9 

e (m) -0,28 -0,41 -0,45 -0,5 -0,28 -0,41 -0,45 -0,5 

Mbi (tm) -59,15 -40,72 -155,8 -141,39 -59,15 -40,72 -175,21 -159 

ΣVr (Duvar) (ton) 670,77 679,21 670,77 679,21 623,81 632,68 670,77 679,21 

ΣWa 19,22 19,58 19,22 19,58 19,22 19,58 19,22 19,58 

ΣWn 62 61 62 61 62 61 62 61 

YETERSĠZ ΣWn 0 0 21 13 0 0 21 16 

ΣWL 89,51 91,99 89,51 91,99 89,51 91,99 89,51 91,99 

ΣYetersiz Vr (ton) 0 0 186,66 220,17 0 0 186,66 317,59 

ΣYetersiz Ve (ton) 0 0 219,33 160,55 0 0 246,88 265,93 

RĠSK ORANI X 

ve Y Yetersiz 

ΣVe/Qi (%) 

0 0 77,5 56,3 0 0 77,5 82,9 

NOT: KRĠTĠK 

KAT 
ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT 

  RĠSKSĠZ RĠSKLĠ RĠSKSĠZ RĠSKLĠ 
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Çizelge 2: ZC ve ZD Zemin Grupları için 3 Katlı bir Yığma Binanın  

RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019’a Göre Analiz Sonuçları ve Risk Durumu 

 Zemin Sınıfı ZC Zemin Sınıfı ZD 

 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 

KAT SAYISI 3 3 

DEPREM 

BÖLGESĠ  A0 
0,1 

 
0,1 

 

BĠNA TOPLAM 

KÜTLESĠ  (ton) 
1132,22 1132,22 1132,22 1132,22 

ST, SS , S1 2,5 0,341 0,121 2,5 0,341 0,121 

KATA ETKĠYEN 

DEPREM 

KUVVETĠ Qi 

(ton) 

143,83 143,83 460,08 463,49 143,83 143,83 540,1 544,13 

e (m) -0,28 -0,41 -0,45 -0,5 -0,28 -0,41 -0,45 -0,5 

Mbi (tm) 
-59,15 -40,72 -253 -229,67 -59,15 -40,72 -297,32 

-

269,81 

ΣVr (Duvar) (ton) 623,81 632,68 670,77 679,21 623,81 632,68 670,77 679,21 

ΣWa 19,22 19,58 19,22 19,58 19,22 19,58 19,22 19,58 

ΣWn 62 61 62 61 62 61 62 61 

YETERSĠZ ΣWn 0 0 21 16 0 0 21 16 

ΣWL 89,51 91,99 89,51 91,99 89,51 91,99 89,51 91,99 

ΣYetersiz Vr (ton) 
0 0 186,66 317,59 0 0 186,66 317,59 

ΣYetersiz Ve (ton) 0 0 356,57 384,09 0 0 418,6 450,92 

RĠSK ORANI X 

ve Y Yetersiz 

ΣVe/Qi (%) 

0 0 77,5 82,9 0 0 77,5 82,9 

NOT: KRĠTĠK 

KAT 
ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT 

  RĠSKSĠZ RĠSKLĠ RĠSKSĠZ RĠSKLĠ 

 

1996 Deprem Bölgeleri haritasına göre 4. Bölgede yer alan Ankara yerleĢkesinden örnekleme 

seçilen, 3 katlı kil takos tuğlalı yığma olan binanın RBTE 2013‟e göre ZA, ZB, ZC ve ZD 

zemin gurupları için bina RĠSKSĠZ çıkarken, RYTEĠE 2019‟ye göre RĠSKLĠ çıkmıĢtır. Kritik 

kat her durumda zemin kat olurken, X-X doğrultuları için gerçekleĢen en büyük risk oranı 

%77.5 olurken, Y-Y doğrultusunda %82.9 olarak bulunmuĢtur. Ayrıca Ankara yerleĢkesinden 

örnekleme seçilen, aynı 3 katlı yığma binanın STATĠCAD yığma bina programı ile 4 farklı 
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deprem bölgesi için analizleri yapılarak, risk oranları her iki yönetmeliğe göre ayrı ayrı 

belirlenmiĢtir. 

Çizelge 3:3 Katlı bir Yığma Binanın Deprem Bölgeleri DB1 ve DB2 için  

RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019’a Göre Analiz Sonuçları ve Risk Durumu 

 Deprem Bölgesi DB1 Deprem Bölgesi DB2 

 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 

KAT SAYISI 3 3 

DEPREM 

BÖLGESĠ  A0 
0,4 

 
0,3 

 

BĠNA TOPLAM 

KÜTLESĠ  (ton) 
933,32 933,32 933,32 933,32 

ST, SS , S1 2,5 1,636 0,445 2,5 1,128 0,293 

KATA 

ETKĠYEN 

DEPREM 

KUVVETĠ Qi 

(ton) 

466,66 143,83 1513,01 1640,16 350 350 996,49 1130,78 

e (m) -1,73 -0,22 -0,85 -0,22 -1,73 -0,22 -0,85 -0,22 

Mbi (tm) -101,87 -809,19 -339,3 -1400 -76,4 -606,89 -223,47 -965,3 

ΣVr (Duvar) 

(ton) 
288,21 456,03 315,15 508,05 289,21 456,03 315,15 508,05 

ΣWa 9,12 17,25 9,12 17,25 9,12 17,25 9,12 17,25 

ΣWn 39 25 39 25 39 25 39 25 

YETERSĠZ ΣWn 33 10 25 7 26 5 25 6 

ΣWL 49,49 76,73 49,49 76,73 49,49 76,73 49,49 76,73 

ΣYetersiz Vr 

(ton) 
269,7 91,99 240,04 217,95 256,11 214,71 240,04 168,65 

ΣYetersiz Ve 

(ton) 
464,94 443,51 1495,7 1557,42 348,04 330,04 948,05 1035,51 

RĠSK ORANI X 

ve Y Yetersiz 

ΣVe/Qi (%) 

99,6 95 98,9 95 99,4 94,4 98,9 91,6 

NOT: KRĠTĠK 

KAT 
ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT 

  RĠSKLĠ RĠSKLĠ RĠSKLĠ RĠSKLĠ 
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Çizelge 4: 3 Katlı bir Yığma Binanın Deprem Bölgeleri DB1 ve DB2 için  

RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019’a Göre Analiz Sonuçları ve Risk Durumu 

 Deprem Bölgesi DB3 Deprem Bölgesi DB4 

 
RBTE 2013 RYTEĠE 2019 

RBTE 

2013 
RYTEĠE 2019 

KAT SAYISI 3 3 

DEPREM 

BÖLGESĠ  A0 
0,2 

  
0,1 

  

BĠNA 

TOPLAM 

KÜTLESĠ  

(ton) 

933,32 933,32 933,32 933,32 

ST, SS , S1 2,5 0,437 0,111 2,5 0,341 0,121 

KATA 

ETKĠYEN 

DEPREM 

KUVVETĠ Qi 

(ton) 

233,33 233,33 377,79 474,51 116,67 116,67 380,08 370,09 

e (m) -1,73 -0,22 -0,85 -0,22 -1,73 -0,22 -0,85 -0,22 

Mbi (tm) 
-50,93 

-

404,59 
-84,72 -405,07 -25,47 -202,3 -85,24 -316,1 

ΣVr (Duvar) 

(ton) 
289,21 456,03 315,15 508,05 288,21 456,03 315,15 508,05 

ΣWa 9,12 17,25 9,12 17,25 9,12 17,25 9,12 17,25 

ΣWn 39 25 39 25 39 25 39 25 

YETERSĠZ 

ΣWn 
9 3 20 6 3 0 20 6 

ΣWL 49,49 76,73 49,49 76,73 49,49 76,73 49,49 76,73 

ΣYetersiz Vr 

(ton) 
130,02 188,62 133,36 168,65 39,22 0 133,36 168,65 

ΣYetersiz Ve 

(ton) 
203,53 219,87 212,16 434,5 52,5 0 213,45 339,06 

RĠSK ORANI 

X ve Y Yetersiz 

ΣVe/Qi (%) 

87,2 94,2 56,2 91,6 45 0 56,2 91,6 

NOT: KRĠTĠK 

KAT 
ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT 

ZEMĠN 

KAT 
ZEMĠN KAT 

  RĠSKLĠ RĠSKLĠ RĠSKSĠZ RĠSKLĠ 
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Zemin gurubu ZD olan 3 katlı kil takos tuğlalı yığma olan binanın RYTEĠE 2019‟ye göre her 

deprem bölgesi içinde riskli olduğu görülmüĢtür. RBTE 2013‟e göre DB1, DB2 ve DB3 için 

riskli çıkarken, DB4 için riskiz olmuĢtur. Kritik kat her durumda zemin kat olurken, her iki 

Ģartname için de gerçekleĢen en büyük risk oranı %90‟ın üzerinde olmuĢtur.  

 

Ġkinci AĢamada, Ankara yerleĢkesinden örnekleme seçilen, mevcut 3 katlı baĢka bir yığma 

binanın 1, 2, 3, 4 ve 5 katlı olarak STATĠCAD yığma bina programı ile zemin sınıfı ve 

deprem bölgesi sabit tutularak analiz edilmiĢ ve risk oranları her iki yönetmeliğe göre ayrı 

ayrı belirlenmiĢtir. 

 
Çizelge 5: 1 ve 2 Katlı Yığma Binaların RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019’a Göre  

Analiz Sonuçları ve Risk Durumu 

ADA PARSEL 1552 ada 1 parsel  

Kat Etkisi RBTE 2013 RYTEĠE 2019 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 

KAT SAYISI 1 2 

DEPREM BÖLGESĠ  

A0 
0,1 

 
0,1 

 

BĠNA TOPLAM 

KÜTLESĠ  (ton) 106,41 98,57 262,19 241,63 

ST, SS , S1 2,5 0,341 0,121 2,5 0,341 0,083 

KATA ETKĠYEN 

DEPREM KUVVETĠ 

Qi (ton) 13,13 13,3 44,29 44,29 32,77 32,77 117,9 113,71 

e (m) 0,38 -0,91 0,51 -0,27 0,36 -0,92 0,49 -0,3 

Mbi (tm) -12,04 5,07 -11,97 21,1 -30,05 11,91 -35,29 55,89 

ΣVr (Duvar) (ton) 100,05 144,15 114,67 135,63 132,97 182,69 144,05 171,88 

ΣWa 6,33 7,34 6,33 7,34 6,33 7,34 6,33 7,34 

ΣWn 14 15 14 15 14 15 14 15 

YETERSĠZ ΣWn 0 0 4 1 0 0 4 1 

ΣWL 31,48 33,06 31,48 33,06 31,48 33,06 31,48 33,06 

ΣYetersiz Vr (ton) 0 0 15,96 4,31 0 0 20,62 5,34 

ΣYetersiz Ve (ton) 0 0 6,9 0,55 0 0 18,37 1,5 

RĠSK ORANI X ve Y 

Yetersiz ΣVe/Qi (%) 0 0 15,6 1,3 0 0 15,6 1,3 

NOT: KRĠTĠK KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT 

  RĠSKSĠZ RĠSKSĠZ RĠSKSĠZ RĠSKSĠZ 
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Çizelge 6: 3 ve 4  Katlı Yığma Binaların RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019’a Göre  

Analiz Sonuçları ve Risk Durumu 

ADA PARSEL 252 ada 1 parsel 

 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 

KAT SAYISI 3 4 

DEPREM BÖLGESĠ  

A0 
0.1  0.1  

BĠNA TOPLAM 

KÜTLESĠ  (ton) 417,96 384,7 573,74 527,77 

ST, SS , S1 2.5 0.341 0.121 2.5 0.341 0.121 0,341 0,083 

KATA ETKĠYEN 

DEPREM KUVVETĠ 

Qi (ton) 52,25 52,25 184,84 177,97 71,72 71,72 250,11 240,71 

e (m) 0,36 -0,92 0,49 -0,3 0,36 -0,92 0,49 -0,3 

Mbi (tm) -47,9 18,98 -55,32 87,47 -65,75 23,06 -74,87 181,31 

ΣVr (Duvar) (ton) 165,8

9 221,22 173,43 208,12 198,81 259,76 202,81 244,37 

ΣWa 6,33 7,34 6,33 7,34 6,33 7,34 6,33 7,34 

ΣWn 14 15 14 15 14 15 14 15 

YETERSĠZ ΣWn 0 0 5 3 0 0 6 4 

ΣWL 31,48 33,06 31,48 33,06 31,48 33,06 31,48 33,06 

ΣYetersiz Vr (ton) 0 0 55,39 57,65 0 0 95,81 89,69 

ΣYetersiz Ve (ton) 0 0 84,04 80,35 0 0 174,37 138,43 

RĠSK ORANI X ve Y 

Yetersiz ΣVe/Qi (%) 0 0 45,5 45,2 0 0 69,7 57,5 

NOT: KRĠTĠK KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT 

  RĠSKSĠZ RĠSKLĠ RĠSKSĠZ RĠSKLĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 248 

Çizelge 7: 5 Katlı Yığma Binanın RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019’a Göre  

Analiz Sonuçları ve Risk Durumu 

ADA PARSEL 252 ada 1 parsel 

 RBTE 2013 RYTEĠE 2019 

KAT SAYISI 5 

DEPREM BÖLGESĠ  A0 0.1   

BĠNA TOPLAM KÜTLESĠ  (ton) 729.51 729.51 

ST, SS , S1 2.5 0,341 0,121 

KATA ETKĠYEN DEPREM KUVVETĠ Qi (ton) 91,19 91,19 342,28 327,35 

e (m) 0,36 -0,92 0,46 -0,05 

Mbi (tm) -83,61 33,13 -16,55 150,52 

ΣVr (Duvar) (ton) 231,74 298,29 250,42 320,09 

ΣWa 6,33 7,34 6,33 7,34 

ΣWn 14 15 14 15 

YETERSĠZ ΣWn 0 0 14 15 

ΣWL 31,48 33,06 31,48 33,06 

ΣYetersiz Vr (ton) 0 0 250,42 320,09 

ΣYetersiz Ve (ton) 0 0 342,27 327,34 

RĠSK ORANI X ve Y Yetersiz ΣVe/Qi (%) 0 0 100 100 

NOT: KRĠTĠK KAT ZEMĠN KAT ZEMĠN KAT 

 RĠSKSĠZ RĠSKLĠ 

 

Zemin gurubu ZD ve deprem bölgesi DB4 için analizi yapılan 3 katlı kil takos tuğlalı yığma 

olan binanın RBTE 2013 her kattaki model için RĠSKSĠZ çıkarken, RYTEĠE 2019‟ye göre 1 

ve 2 katlı modellerin risk oranları sırası ile %15.6, %18.37 olup binalar risksiz, fakat 3, 4 ve 5 

katlı modeller için risk oranları sırası ile %45.5, %69.7 ve %100 olarak bulunmuĢ ve riskli 

olarak bulunmuĢlardır. 

 

 

4. DEĞERLENDĠRME  

 

Bu çalıĢma konusu, Ankara ili yerleĢkesinden örnekleme seçilen iki yığma binanın 6306 

sayılı Kentsel DönüĢüm Kanunu kapsamında, iki farklı yönetmeliğe göre değiĢen tespit 

esasları ve analiz yöntemleri arasındaki farklılıklara, kat adedine, zemin sınıfına ve deprem 

bölgesine bağlı olarak binaların “riskli” ya da “risksiz” olduğunun tespiti ve 

karĢılaĢtırılmasıdır. Bu amaçla seçilen birinci binanın risk oranları ilk olarak 4 farklı zemin 

sınıfı için, ikinci olarak da 4 farklı deprem bölgesi için RBTE 2013 ve RYTEĠE 2019 

yönetmeliklerine göre risk oranları ve daha sonra da diğer bir binanın risk oranları kat adedine 

bağlı olarak her iki yönetmeliğe göre STATĠCAD yığma programı ile ayrı ayrı analiz edilerek 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

2013 Ģartnamesindeki sürtünme katsayısının µ=0,5‟ten 2019 Ģartnamesinde µ=0,4‟e 

indirilmesi, risk oranı limitinin 0,5‟ten 0,35‟e indirgenmesi ve taĢıyıcı sistem davranıĢ 
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katsayısı (Deprem azaltma katsayısı) önceden yığma binalar için R=2 alınırken bu katsayı 

R=1‟e düĢürülerek katlara etkiyen deprem kuvvetinin 2 kat artırılması, harç kalitesinin 

yoruma açık bırakılarak normal ve kötü olmak üzere iki seçenekli hale gelmesi, zemin sınıfına 

ve spektrumlarına iliĢkin getirilen ilavelerle binanın bulunmuĢ olduğu konuma bağlı yerel 

ivme değerleri etki ettirilerek, analizler daha kapsamlı hale getirilmesinin sonucu olarak, 

binaların risk durumlarının ve hesap sonuçlarının değiĢtiği, ele alınan bu örnek binalar 2013 

yönetmeliğine göre risksiz iken 2019 yönetmeliğine göre riskli çıktığı görülmüĢtür.  

Sonuç olarak, yeni yönetmelikle getirilen düzenlemelere ek olarak, deprem bölgesi riski 

arttıkça, zemin sınıfı kötüleĢtikçe ve kat adedi arttıkça 2013 yönetmeliğine göre bina risk 

durumu değiĢmezken, 2019‟a göre de 1 ve 2 katlı binalar için risksiz olurken, diğer tüm 

durumlar için risk oranları artmıĢ ve genel olarak binalar riskli olmuĢtur. 
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ÖZET 

En çok kullanılan inĢaat malzemelerinin baĢında gelen ve birçok yapı çeĢidinde kolaylıkla 

kullanılabilen beton; agrega, su, çimento ve gerektiğinde bazı katkıların karıĢtırılmasıyla elde 

edilen, uygun imalat ve kür Ģartlarına bağlı olarak dıĢ etkilere karĢı fiziksel ve kimyasal 

olarak oldukça dayanıklı bir malzemedir. Basınca karĢı dayanımı çok yüksek olan betonun, 

çekmeye karĢı düĢük olan dayanımını artırmak amacıyla çelik takviye edilmesi betonarme 

olarak adlandırılır. 

Gerek imalat gerekse servis ömrü süresince uygun olmayan koĢullarla karĢılaĢan betonarmede 

korozyon; betonu aĢan zararlı iyonların çelik donatının yüzeyindeki doğal pasiviteyi bozması 

ile baĢlar. Betonun durabilite kaybında önemli bir parametre olan korozyon; tahrip ettiği çelik 

donatının hacimsel artıĢına bağlı olarak betonun çatlamasına, aderans kaybına ve tekrar eden 

korozyon olayının daha da hızlanmasına sebep olur ve yapının etkin servis ömrünü kısaltır. 

Özellikle betonarme yapılarda yalıtım yetersizliği ve yeraltında olması nedeniyle, korozyon 

ve aderans kayıplarının en hızlı yaĢandığı temel elemanlarında su yalıtımı hayati öneme 

sahiptir. 

Bu çalıĢma, betonarme yapıların kalıcılığı ve verimli servis ömrü üzerinde büyük öneme 

sahip olan donatıdaki korozyon ve aderans üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar dikkate alınarak; 

korozyon ve çeĢitleri, korozyonun betonarmedeki mekanizmalaĢması ve en çok kullanılan 

korozyon ölçüm yöntemlerinin yanı sıra korozyonun aderans üzerindeki etkisini azaltan 

alternatif beton karıĢımları ve diğer parametreler hakkında gerekli değerlendirmeleri yaparak, 

binaların servis ömrünü belirlemek için yapılacak yeni çalıĢmalara ıĢık tutacak açıklayıcı 

bilgiler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beton, Betonarme, Aderans, Durabilite, Donatı Korozyonu, 

HızlandırılmıĢ korozyon 
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1. GĠRĠġ 

Beton, çimento, doğal ve yapay iri agrega, su ve gerektiğinde kimyasal ve/veya mineral 

katkının karıĢtırılması ile yapılan ve çimentonun hidratasyonu ile dayanım kazanan malzeme 

iken [1-2];  

betonarme ise, çekme dayanımı düĢük olan betonun, çelik kullanılarak güçlendirilmesi ile 

ortaya çıkan yapı malzemesidir [3]. Çelik çubukların takviyesi ile oluĢan yapı malzemesinin 

betonarme olarak anılması için beton ve çelik çubuklar arasındaki “aderans”ın sağlanmıĢ 

olması elzemdir. Çelik çubuk ile beton arasındaki kayma gerilmeleri “Aderans” olarak 

adlandırılır [4]. 

Farklı boyut ve miktarlarda boĢluk içeren betona bulunduğu ortamdan sıvı ve/veya gazın 

nüfuz etmesi, difüzyon, basınç altında emme veya kılcallık yoluyla kolaylıkla gerçekleĢebilir. 

Betonarme çeliğinin korozyonu neticesinde betonarme elemanın performansında çok yönlü 

kayıplar meydana gelebilir. Bu kayıpların en önemlileri pas payı tabakasında dökülmelere 

bağlı donatının etkili kesit alanında ve devamında da donatının mekanik ve aderans 

performanslarındaki azalmalar Ģeklindedir.  

Korozyona bağlı ileri hasar durumunda betonarme donatısı ve beton arasındaki aderans 

tamamen yok olur. Birçok çalıĢmada portland çimentosu ile üretilen betonarme elemanlarda 

donatının kimyasal ve fiziksel olarak çok iyi korunduğu kabulü yaygın olsa da; uygun ve tam 

olmayan imalat, koruma-kür Ģartlarına bağlı olarak amaçlanan korumanın sağlanamadığı 

uygulamada en sık rastlanan durumdur.   

Korozyona bağlı aderans kayıplarını engellemek için alınabilecek baĢlıca önlemler; çeliği 

galvanizlemek veya epoksi ile kaplamak, betonu kaplamak, katodik koruma, 

süperakıĢkanlaĢtırıcı ve korozyon inhibitörlerinin kullanılması Ģeklinde sayılabilir [5].  Ayrıca 

betonun üretim aĢamasında alınabilecek önlemlere yönelik; bağlayıcı malzeme olarak uçucu 

kül (F ve C tipi), yüksek fırın cürufu, silis dumanı gibi farklı mineral katkı maddeleri 

kullanımına dayalı arayıĢ ve çalıĢmalar, yapılarda korozyon sorununu son 30 yılın en önemli 

durabilite konuları arasına taĢımaktadır [6-8]. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Beton, Betonarme ve Aderans 

Beton en sık kullanılan tanımı ile; amaca yönelik bir reçete ile belirlenen oranlarda çimento, 

agrega, su ve gerektiğinde bazı katkı maddelerinin karıĢtırılmasıyla üretilen baĢlangıçta 

plastik kıvamlı olup zamanla çimentonun hidratasyonu sonucu sertleĢen bir yapı malzemesidir 

[9]. Günümüzde inĢaat endüstrisinde yaygın bir biçimde kullanılan, beton, kendisini oluĢturan 

malzemelerin kolay ve ucuz temin edilmesi, istenilen formda üretilebilir olması, onarım 

maliyetlerinin alternatif malzemelere göre düĢük ve maruz kaldığı zararlı ortam Ģartlarındaki 

performansının yüksek olması sebebiyle uzun yıllardır en çok tercih edilen yapı malzemesi 

olmuĢtur [10]. 

Betonarme; beton ve çelik donatının beraber çalıĢması esasına dayanan ve birbirlerinin 

eksikliklerini tamamlayacak Ģekilde bir araya gelmesi Ģeklinde tanımlanabilir. Çelik donatı ve 

betonun betonarme olabilmesi için, bütüncül bir davranıĢ sergileyerek beraber çalıĢmaları 
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gerekir. Beton ve çeliğin birlikte çalıĢmasını sağlayan bu olay “kenetlenme” veya “aderans” 

olarak adlandırılır [4]. 

Durabilite, Amerikan Beton Enstitüsünün (ACI) tanımında yapının içinde bulunduğu hava 

koĢulları, kimyasal etkiler varsa aĢınma ile ilgili parametreler ve diğer tüm koĢullar altında 

yapının özelliklerini koruması olarak tanımlanmaktadır. Avustralya standartlarında da bu 

tanımda aĢınma etkileri, sülfat etkisi ve betonun geçirimlilik ya da geçirimsizlik özelliği ön 

plana çıkmaktadır [4]. 

Dayanım, dayanıklılık ve iĢlenebilirlik betondan beklenen 3 önemli fonksiyondur. Betonun 

taze haldeyken dolum, kalıplama ve sıkıĢtırılabilme kıvamındaki kararlılığı ne kadar önemli 

ise; sertleĢmiĢ betonunda güvenli proje dayanımı ve servis ömrü boyunca maruz kalacağı 

iç/dıĢ etkilere karĢı kalıcı ve dayanıklı olması da bir o kadar önemlidir. Beton dizaynının 

optimizasyon hesabı olarak görülmesindeki etkenlerden bir tanesi de üretim ve servis ömrü 

boyunca kaynak israfına yol açmayacak Ģekilde ekonomik olarak planlanması ve üretilmesidir 

[11]. 

Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mekanik kökenli birçok etken betonda bozucu etkiye neden 

olabilir [12]. Betonun iç ve dıĢ fiziksel, kimyasal veya fizikokimyasal etkilere karĢı direnç 

göstermesi Ģeklinde tanımlanan dayanıklılık; servis ömrü süresince betonun çevresel etkiler 

ve zaman faktörüne karĢı kalıcı olmasını ifade etmektedir [13,14,15].  

Beton, yapıda servis ömrü süresince aĢınmaya, asitlere, sülfatlara ve alkali agrega reaksiyonu 

gibi kimyasal reaksiyonlara, donma-çözülme, ıslanma-kuruma, ısınma-soğuma gibi yıpratıcı 

etkiler ile karĢı karĢıya kalabilir [4,16]. 

Beton veya betonarmede su ya da nemin varlığı mekanik sebepler kadar etkili bozulma 

süreçlerini baĢlatabilir. Su betonun bünyesine nüfuz ederken bazı reaksiyonların baĢlangıcı ve 

betonu aĢarak betonarme çeliğine varan zararlı maddelerin taĢınımına sebep olur. Beton 

yüzeyindeki çatlaklar ve boĢluklu beton yapısı bu oluĢuma zemin hazırlar. Yapıda bir veya 

birkaçı aynı anda görülen, bozulmalara yol açan, durabiliteyi tehdit eden etkenler; mekanik ve 

fiziksel olabildiği gibi kimyasal ve biyolojik kökenli de olabilir ve bu etkenler literatürde 

genellikle 4 grupta incelenir [4,17]. Tüm bu etkenlerin olumsuz etkilerini azaltmak için 

betonun özelliklerini iyileĢtirmek amacıyla durabiliteyi sağlayacak beton kompozisyonları 

çeĢitli katkılarla yenilenmiĢtir [10,18,19]. 

Betonarmenin doğuĢu ve beton ile çeliğin bir arada kullanımını mümkün kılan en önemli 

faktörler; aynı ısıl genleĢme katsayısına sahip olmaları, güçlü aderans ve betonun çelik 

donatıyı korozyondan korumasıdır [13]. 

Betonarmede çelik ile betonun birlikte kullanımı betonun çeliğe mekanik koruma sağlamanın 

yanı sıra, betonun sahip olduğu bazik özellik sayesinde (pH = 12.5-13) çelik donatıyı 

koruduğu ve çelik profillerle üretilen yapılara kıyasla korozyon problemini ortadan kaldırdığı 

söylenebilir. Kuramsal olarak betonun çeliği koruduğu kabul ediliyor olsa da yanlıĢ 

projelendirme, kusurlu imalat, uygun olmayan malzeme, zararlı ortama maruziyet oranı ve 

süresindeki artıĢ veya tüm bu etkenlerin çoklu bileĢimi ile söz konusu olan donatı korozyonu 

son otuz yıldır üzerinde en çok çalıĢılan durabilite problemlerinden biri olmuĢtur [13]. 

 

2.2. Korozyon Mekanizması 

Malzemelerin en kararlı (en düĢük enerjili) durumları olan oksit haline geçme olayı fiziksel 

olarak korozyon tanımını verir [20].  Bazı durumlarda benzer olan paslanma, oksitlenme, 
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küflenme kavramları da korozyon kavramı yerine kullanılmaktadır [21]. Metalin tahrip 

olmasına sebep olan pas; elektron vererek pozitif ve elektron alarak neğatif iyon oluĢturan 

kararsız metallerin iyonik bağ oluĢturarak meydana gelen çekim kuvvetine bağlı kararlı metal 

bileĢiğinin metalin yüzeyinde ürün oluĢturması olayıdır [22].  

Doğada cevher halindeki metal hammaddesi, uygulanan yüksek enerji ile mühendislik 

malzemelerine evrilsede bu malzemeler uygun ortam ile karĢılaĢtığında doğadaki mineral 

formlarına dönme eğilimindedir [21]. Korozyon olayında; kimyasal, elektrokimyasal veya 

fiziksel çözünme sonucu genellikle metal ve alaĢımların aĢınarak yüzeysel bozulma ve 

tahribatı hatta zamanla kullanılmaz hale gelmesi kaçınılmaz bir sonuçtur [9]. 

 

2.3. Betonarme Yapılarda Donatı Korozyonunun Mekanizması  

Betonarme çeliği atmosfer ve sulu ortamda korozyona karĢı iyi bir performans sergileyemese 

de beton kendi doğası gereği sahip olduğu yüksek alkali özellikteki ortam ile çeliğin 

yüzeyinde pasif bir oksit filmi oluĢturur ve böylece korozyon hızı yavaĢlar. Geçirgenliği 

düĢük bir betonda kuramsal olarak; oksijen, su ve klorürün dıĢ ortamdan beton içine doğru 

nüfus etmesi ve betonarme çeliğini korozyona uğratması zordur. Betonun yüksek rezistiviteli 

bir eletrolit gibi davranması, bilhassa kuru halde iken elektriksel iletkenliğinin oldukça düĢük 

olması anlamına gelir. Tüm bu kabul ve kuramlara bağlı olarak betonarme çeliğinin 

korozyona uğramayacağı söylenebilir. Ancak beton karıĢımı sırasında kullanılan malzemeler 

ve yanlıĢ uygulama yöntemine bağlı olarak betonarmede yer edinen zararlı iyonlar; betonarme 

çeliğinin pasifleĢmesine engel olur. Benzer bir oluĢumun sertleĢmiĢ betonda görülmesi dıĢ 

ortamdan zararlı iyonların sonradan beton bünyesine girmesi ile yaĢanır [23]. 

Korozyon sürecinin baĢlaması ile donatı yüzeyini çevreleyen koruyucu film tabakası zamanla 

zarar görmekte ve korozyonun kimyasal mekanik etki döngüsü baĢlamaktadır. Sonraki ilk 

aĢamada donatı yüzeyi, betonun geçirgenliğine bağlı bir hızda, kimyasal reaksiyon sonucu 

oluĢan farklı tür korozyon ürünü ile çevrelemektedir. Devamında donatı yüzeyinde yer edinen 

korozyon ürünü zamana bağlı olarak betonarme donatısının çapında azalmalara neden 

olmaktadır. Ayrıca donatı yüzeyini çevreleyen korozyon ürünü betonun gözenek oranına bağlı 

olarak donatıdan beton yüzeyine doğru uygulanan radyal basınç etkisine de sahiptir [24].  

 

Korozyon mekanizmaları farklı Ģekilde ortaya çıkabilir, betonarmede korozyonu genel olarak 

dört ana baĢlıkta toplanmaktadır: Bunlar; 

Atmosferik Korozyon: Özellikle meteorolojik ve kirli hava koĢulların hızlandırdığı bu 

reaksiyon türünde oksijen ve nemin birlikte donatıyı etkilemesi söz konusudur. 

Elektrolitik Korozyon: Ġlk etapta noktasal olarak baĢlayan bu korozyon türünde ilerleyen 

süreçte korozyon sürekli hale dönüĢür. Ortamdaki elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu pil 

oluĢumu bu tür korozyonun nedenidir.  

Klorid Korozyonu: Betonarme yapılarda en tehlikeli korozyon türüdür ve betonun  

karbonatlaĢması ile alkali özelliğini yitirmiĢ, geçirgen betonarme elemanların yüzeyinden 

kapiler boĢluk ve çatlaklardan donatıya ulaĢan klor iyonlarının yol açtığı iki aĢamalı ve 

sürekli bir korozyon tipidir.  

Temas Korozyonu: Betonarmede nadiren rastlanan temas korozyonu; farklı 

elektropotansiyellere sahip olan ve elektriksel olarak temas halindeki metallerde görülen 

paslanma olayıdır [2]. 
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Beton donatısının korozyonu öncelikle elektrokimyasal mekanizmaya göre gerçekleĢirken 

beton, kimyasal korozyona uğrar. Korozyona uğrayan betonun dayanımı ile birlikte beton 

içinde gömülü çeliğin dayanımı da azalmaktadır. Betonarme yapılardaki korozyon, değiĢken 

doğal ortam nedeni ile korozif ortam-beton ve beton-donatı ara yüzeylerinde sürekli olarak 

meydana gelen elektrokimyasal ve kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluĢur (Görsel 1). 

Betonarmedeki çevre-beton donatı sisteminde, çevrenin değiĢen koĢullarının oluĢturduğu 

kimyasal korozyonla beton kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinde kalite kaybına uğrar. 

Böylece betonun demire sağladığı pasifleĢtirici alkali ortam, korozif ortama dönüĢürken 

donatı çeliğinin üzerindeki koruyucu pasif tabaka da etkisini kaybeder. Bunun sonucunda 

beton-donatı ara yüzeyinde oluĢan hacimli korozyon ürünleri betonu çatlatacak seviyede içsel 

gerilmelerin ortaya çıkmasına yol açarlar (Görsel 2) [12,14]. 

 

 
Görsel 1. Betona gömülü donatının tam korozyon hücresi [13]  

 

Çelik, korozyona uğramak için rutubet ve yeterince nem barındıran bir ortama ihtiyaç duyar. 

Çelik yüzeyinde korozyon sürecinde oluĢan korozyon ürünü sadece kütlede kayıba değil aynı 

zamanda %600‟e varan ve istenmeyen hacim artıĢlarına neden olur. Çeliğin korozyonuna 

bağlı olarak meydana gelen hacim artıĢı sonrasında; çekmede kopma uzama oranı 300 µD 

mertebesinde olan ve gevrek davranıĢ sergileyen betonda iç gerilemelere bağlı çatlama ve 

parça atması istenmeyen ve durabiliteyi olumsuz yönde etkileyen bir durumdur (Görsel 3) 

[23,26]. 
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Görsel 2. Yapıda korozyona bağlı paspayı  ve doantı kaybı [14] 

 

Betonarme donatısında meydana gelen paslanma yapının yalnızca servis ömrünü değil, aynı 

zamanda taĢıma gücü sınır durumunu da olumsuz yönde etkilemektedir [24]. 

Birçok faktöre bağlı ve karmaĢık fizikokimyasal bir olay olan betonarme çeliklerinin 

korozyonunda asıl sebepler dıĢtan nüfus eden ve betonarme çeliğinin temas ettiği maddeler ile 

bulunduğu ortamdan kaynaklanır. 

  
Görsel 3. Korozyona bağlı hasarlı betonarme elemanlar [25] 

 

Betonarme çeliğin korozyonuna sebep olan baĢlıca faktörler; 

Malzeme: Çimento tipi, miktarı, katkı maddeleri, beton porozitesi, su-çimento oranı vb. 

Üretim süreci: Yetersiz vibrasyon ve kür (bakım), betonda segregasyonu, yetersiz pas payı 

vb. 

Kullanım ve servis süresince karĢılaĢtığı durum ve ortamlar: Ortam nem ve sıcaklığı, 

betonun pH‟ı, kaçak elektrik akımlarının varlığı, betonun temas halinde olduğu topraktaki 

organik maddeler vb. Ģeklinde sayılabilir [4,27]. 
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2.4. Korozyondan Korunma Yöntemleri  

Teknik ve ekonomik açıdan zorunlu hallerde tamamen önlenmesi ya da Ģartlar dahilinde en 

düĢük düzeye indirilmesi için kullanılan yöntemler genel olarak; uygun tasarım ve malzeme 

seçimi ile imalat, uygun yüzey kaplaması, katodik ya da anodik koruma Ģeklindedir [4]. 

 

2.5. Korozyon Deneyleri 

Bu çalıĢmada betonarme yapılarda korozyon aderans iliĢkisine bağlı olarak en sık baĢvurulan 

ve uygulanan korozyon deneylerinden hızlandırılmıĢ ve doğal korozyon deneyine yer 

verilecektir.  

 

HızlandırılmıĢ Korozyon Deneyi 

Normal koĢullar altında uzun süre içinde etkisini gösteren bir korozyon olayının, kısa süre 

içinde gerçekleĢecek Ģekilde düzenlenerek yapılmasına hızlandırılmıĢ korozyon iĢlemi denir 

[28]. 

HızlandırılmıĢ korozyon, elektrokimyasal olarak her bir numunede anot ve katot olarak kabul 

edilen bölgelerde düĢük seviyede elektrik akımı uygulanmasıyla elde edilir. Doğal sürecinde 

gerçekleĢen korozyonun kontrollü Ģekilde laboratuvar ortamında yapılması için çeĢitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Amaçlanan korozyon türüne bağlı olarak seçilen ve en yaygın 

kullanılan yöntemler; yüksek ve ani sıcaklık ya da nem değiĢimi, yüksek klor, karbondioksit 

ya da oksijen çözeltisi ekleme gibi esaslara dayanır (Görsel 4)[29, 30].  

 
Görsel 4. HızlandırılmıĢ korozyon test düzeneği  

 

 

Doğal Korozyon Deneyi 

Yarı hücre potansiyelinin ölçüleceği numuneler % 4 konsantrasyonlu NaCl havuzlarında ilgili 

deney günleri süresince saklanarak doğan korozyon oluĢumu için uygun ortam 

sağlanmaktadır. Yarı hücre potansiyel ölçümü için Görsel 5‟teki düzenek kullanılmaktadır. 

Elde edilen veriler ASTM C 876‟nın sınır değerleri ile karĢılaĢtırılmaktadır [31,32]. 
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Aynı koĢullara maruz bırakılan numunelerde; hızlandırılmıĢ ve doğal korozyon deneylerinin 

gerek süreç gerekse sonuçları özellikle beton pas payının çatlaması ve dökülmesi açısından 

benzer Ģekildedir [29]. 

 
Görsel 5. Bakır/bakır sülfat Yarı Hücre Devresi  

 

3. SONUÇLAR  

Ġlk uygulamalarında bertaraf problemi çözülmek istenen atık ürünlerin beton üretiminde 

kullanılması zamanla betondan beklenen önemli fonksiyonlar üzerinde iyleĢtirici etkisinden 

dolayı etkin Ģekilde kullanılmaya baĢlamıĢtır. Farklı malzeme ve imalat arayıĢına bağlı olarak 

yola çıkan birçok çalıĢmada; farklı çimento tipleri [16,23,30-32] ve değiĢken dozaj 

miktarlarının [16] kullanımın yanı sıra, bir kısım çalıĢmada bağlayıcı malzeme olarak atık 

malzemelerin değerlendirmesi mantığı ile; silis dumanı, uçucu kül [13, 30, 33-35],  krom 

atıkları [10], olivin atıkları (OA)‟nın  [10,36] çimentoya ikamesi ve beton boĢluk suyunda 

farklı konsantrasyonlarda NaCl katkısı [9];  durabilite ve korozyon değerlendirmesine yönelik 

olarak özellikle lolipop beton numunelerde uygulanmıĢtır (Görsel 6) [13, 22, 30, 37].   
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Görsel 6.  Donatılı lolipop numuneler [22] 

Tam ölçekli betonarme kolonların monotonik yükleme deneylerinde; süneklik oranları ve 

enerji yutma kapasitelerine numunelerin korozyona uğramıĢ olması kayda değer veriler 

sağlamaktadır [24].  Ayrıca korozyon, betonarme yapılarda deniz suyuna doğrudan ya da 

dolaylı maruziyetine bağlı önemli bir durabilite sorunudur [38-41].  Korozyondan koruma 

yöntemleri yapılarda etkili servis ömrünü için hayati öneme sahiptir ve katodik koruma 

prosesleride bu alanda etkili performansa sahiptir [22]. Betonun korozyon-aderans iliĢkisini 

belirlemede hızlı klorür geçirimliliği, [13] yüzeyden su emme [10,13], basınçlı su 

geçirimliliği [13], kılcal su emme [10,13], ultra ses geçiĢ hızı [10] deneyleri; geçirimlilik, 

boĢluk oranı vb. parametrelerden dolayı belirleyici sonuçları ve korelasyonları sağlamaktadır. 

Donatı korozyonuna maruz bir binanın farklı korozyon seviyeleri için oluĢturtulan 

senaryolarda   performans seviyelerinde ve hedef deplasmanlarında belirgin değiĢimler 

oluĢmaktadır [20]. 

Betonarme çeliğine yönelik en fazla tercih edilen korozyon deneyleri hızlandırılmıĢ ve doğal 

korozyon deneyleridir [16,22,26,30,42]. Ayrıca korozyon - aderans iliĢkisine dayalı olarak en 

fazla tercih edilen aderans deneyleri pull – out ve push - out deneyleridir [16,20]. 

Aynı reçete ve imalata sahip numunelerin korozyon dayanımına kür Ģartlarında belirgin 

etkiler bulunmaktadır. Suda kür edilen numunelerin korozyon dayanımını sırasıyla, naylon ve 

hava kürüne tabi olan numuneler takip etmektedir [43]. Korozyon ile iliĢkili olan kılcallık 

katsayısında, su kürü uygulanan ve uygulanmayan numuneler üzerinde beĢ kata kadar fark 

bulunmaktadır. Benzer Ģekilde yetersiz kür koĢulları yapının hizmet süresinde 20 - 40 yıla 

karĢılık gelen ve yaklaĢık %30-60 oranında bir etkiye sahiptir [44, 45]. 

Özellikle deprem sonrası hasarlı yapılarda donatı korozyonuna bağlı aderans, durabilite ve 

buna bağlı büyük kesit kayıplarının yaĢanması; yıkımın esas sebepleri arasında donatı 

korozyonunun ilk sıralarda yer aldığını göstermektedir [2]. Korozyon depreme bağlı hasar ve 

yıkımlara olumsuz zemin hazırlamaktadır ve alınması gereken önlemleri içeren saha 

araĢtırmaları göstermiĢtir ki pas payı, sıva, kaplama, beton ve çelik sınıfına göre bir 

düzenleme yapılmalıdır [29,46]. 
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4.  DEĞERLENDĠRME  

Yapısal bozulmalar bazı durumlarda hesap dıĢı yüklerden kaynaklanmıĢ olabilir ve doğru 

projelendirilmiĢ ve uygulanmıĢ taĢıyıcı sistem dahi hesap dıĢı bu yükler karĢısında 

durabiliteyi sağlayamayabilir. Betonun standartlara ve teknik Ģartnamelere uygun olarak 

üretildiğinde alkali doğası gereği, betonarme donatısı için yeterli koruyuculuğa sahiptir. 

Ancak betonarme donatısındaki korozyon; donatıda çap kaybı, betonda çatlama ve 

dökülmeler, aderans kaybı, donatının sıyrılması ve donatı çeliğinin mekanik özelliklerinde 

olumsuz değiĢmelere neden olabilmektedir. Aderansın tümden kaybı veya azalması halinde 

donatı akma sınırına eriĢemeden betondan sıyrılabilir ve sıyrılma taĢıyıcı eleman davranıĢını 

önemli ölçüde etkiler. Donatı korozyonu sonrasında, eleman veya sistem davranıĢını sünekten 

gevreğe dönüĢtüren en kayda değer tehlikelerden biridir [20,47]. 

Özellikle sanayi atığı ürünlerin bertaraf problemini ortadan kaldırmak ve çevreci çözüm 

önerileri sunmak adına farklı oranlarda ikameli bağlayıcılar kullanılarak, korozyona bağlı 

aderans performansının iyileĢtirilmesi yeni nesil ürünler ve uygulamalar ile 

sağlanabilmektedir. 

Ayrıca mevcut yapılarda da korozyondan koruma yöntemleri yapıya en az hasar ve tahribat ile 

gerçekleĢtirilmelidir. 

Sonuç olarak, betonun üretiminde kullanılan bağlayıcı malzeme türü (çimento tipi veya 

çimentoya ikameli bağlayıcılar), uygulanan kür süresi ve Ģartları, paspayı, servis süresinde 

bulunduğu ortam vb. etkin parametrelerde yapılan hatalar betonarme elemanların içinde 

gömülü donatının korozyonunu önemli ölçüde etkilemektedir [10, 13, 30, 33,36,43,48]. 

Bu araĢtırma çalıĢmasına ek olarak, betonarme yapıların durabilitesini kısa sürede sonlandıran 

etkenler arasında ön plana çıkan etken donatı korozyonu olduğu için, üst yapıya nispeten en 

erken ömrünü kaybeden temellerdeki korozyona bağlı aderans kaybındaki oran esas alınarak, 

donatı aderans yaĢının, diğer bir deyiĢle binaların ekonomik ömrünün belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. OluĢturulması planlanan laboratuvar modeller üzerinde yapılacak normal 

ve hızlandırılmıĢ korozyona bağlı aderans kaybına yönelik test çalıĢmalarının devamında 

mevcut binaların donatı korozyon durumunu belirlemek için binaların üst yapı ve 

temellerinden alınacak karot numuneleri üzerinde yapılacak itme-çıkarma deneyleri ile 

karĢılaĢtırmalı olarak mevcut binaların donatı aderansında ki aderans kaybının belirlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Bu çalıĢmalar, mevcut yapıların üst yapısı ile sınırlı tutulan deprem performansı ve 

güçlendirme analizleri öncesinde, aderans yaĢını büyük ölçüde veya tamamen doldurmuĢ 

binaların, üst yapı güçlendirmelerine gidilmeyerek yıkılması noktasında veya güçlendirme 

maliyet analizleri yapılırken temel maliyetlerinin de doğru olarak ortaya konması noktasında 

çok önemli olacaktır. 
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ÖZET 

Mevcut bir yapının betonun yerindeki dayanımı öğrenmek için karot numunesi alınır, 1/1 

boyutunda kesilerek basınç dayanımı testine tabi tutulur. Beton dayanımını doğrudan 

etkileyen faktörler; karot alma ve test etme Ģekli, karot numunesinin boyutu, alındığı 

kolondaki lokasyonu ve beton cidarın kalınlığı olarak sıralanabilir. 

Bu çalıĢma ile deney sonuçlarındaki tutarsızlıklardan dolayı karot çapının, karıĢımdaki en 

büyük donatı çapının (Dmax) üç katından ve 100 mm‟den küçük olmaması standartlarda 

belirtilmiĢse de betonarme eleman kesitinin küçük olması, donatıların sık olması ve de 

alınacak numune sayısının fazla olması gibi gerekçeler ileri sürülerek, karot çapının 50 

mm‟den küçük alınmasının, özellikle küçük çaplı karotlarda beton dayanımını büyük oranda 

etkileyecek olan beton yüzeyindeki hızlı su kaybıyla oluĢan düĢük dayanımlı cidarın 

kaldırılmamasının, kolonun alt orta ve üst bölümlerinde ki beton dayanımları farklı olsa da 

numunenin kolonun ortasından alınmasının beton dayanımını ne oranda ve hangi yönde 

etkileyeceği araĢtırılmıĢtır. 

Bu amaçla Dmax‟ı 24 mm olan hazır beton ile yapılmıĢ mevcut 3 katlı bir binanın her katından 

3‟er adet olmak üzere 9 farklı kolonunun alt, üst ve ortasından alınan 100 mm‟lik karotlar 

cidarlı olarak, ortasından ikiĢer adet olmak üzere alınan 35 mm 60 mm ve 100 mm‟lik 

karotlar cidarlı ve cidarı kesilerek test edilmiĢ, karotun boyutu küçüldükçe dayanımının 

düĢtüğü, kolonun altında dayanımın en düĢük gerçekleĢtiği, cidarı kesilen numunelerin daha 

yüksek sonuçlar verdiği görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Karot çapı, Karot lokasyonu, Karot cidarı, Karotla beton dayanımı, 

Maksimum agrega çapının beton dayanımına etkisi. 
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1. GĠRĠġ   

Betonun basınç dayanımı, doğası ne olursa olsun uygulanan kuvvetlere direnmesi gereken 

tüm beton yapıların doğrudan bir gereğidir. Aslında, beton basınç dayanımı, pratik öneme 

sahip diğer özelliklerin çoğunun iyi bir göstergesidir. Beton kalitesini sağlamak için, inĢaat 

sırasında standart test numuneleri incelenir. Betonun potansiyel dayanımını veren bu 

numuneler, ilgili standart Ģartnamelere ve kodlara göre hazırlanır, kürlenir ve test edilir. Öte 

yandan, bir yapıdaki betonun gerçek dayanımının belirlenmesi, kürlenme tarihine ve betonun 

sıkıĢtırılma yeterliliğine bağlı olduğu için kolay değildir. 

Bu nedenle, tasarımcıların sıklıkla sorduğu bir soru, standart test numunelerinin betonun 

yerinde mukavemetini temsil edip edemeyeceği yani beton üretilip kalıba dökülüp prizini 

alana kadar geçen süreçte ve/veya zamanla istenmeyen durumların oluĢup oluĢmadığıdır. Bu 

sorunun cevabı, standart test numunelerinin kuvvetlerinin belirtilen değerden düĢük olduğu 

tespit edildiğinde daha da önemli hale gelir. Bu durumda ya betonun gerçek yapıdaki 

dayanımı düĢüktür ya da numuneler aslında yapıdaki betonu temsil etmemektedir. 

Yapılardaki sertleĢmiĢ beton dayanımının belirlenmesinde kullanılan yöntemler tahribatsız 

(hasarsız/yıkımsız), yarı tahribatlı ve tahribatlı yöntemler olmak üzere üç sınıfta 

toplamaktadır. Bunlardan Türkiye‟de oldukça yaygın olarak kullanılan beton test çekici 

(Schmidt çekici) ve ultrasonik test cihazı yöntemleri tahribatsız, sertleĢmiĢ betondan beton 

karot numuneler alma ise tahribatlı yöntemler sınıfına girmektedir. Ayrıca, standart 

numuneleri daha sonraki bir yaĢta bulmak ve test etmek mümkün olmayabilir ve bir yapının 

mevcut mukavemetinin, betondan Ģüphe edildiğinde veya betondan Ģüphe edildiğinde 

gelecekteki kullanımı için yeterli olup olmadığını belirlemek için bir yapının mevcut 

mukavemetini değerlendirmek gerekebilir. Bu özel durumlar için karot testi, yapıdaki betonun 

özelliklerini değerlendirmenin en kullanıĢlı ve güvenilir yoludur. Yerinde betonun 

mukavemetinin belirlemesi gerektiğinde ve özellikle mevcut binaların performans analizlerini 

yapabilmek için mevcut Ģartnameler de, diğer hasarsız ve yarı hasarlı yöntemleri destekleyici 

veriler olarak değerlendirirken, karot alımını zorunlu kılmaktadır [1-3]. 

Basınç deneyinde kullanılan numunelerin Ģekil ve boyutlarının deneysel sonuçlar üzerindeki 

etkilerinin araĢtırılması beton literatüründe çok fazla çalıĢmaya konu olmuĢtur. Standart 

basınç dayanımı deneyi sonuçlarını etkileyen faktörlere ek olarak, özellikle beton 

mukavemetinin karotlar yardımıyla saptanmasında, dayanımını doğrudan etkileyen bazı 

faktörleri (karot alımı, karot narinliği, karot çapı, beton dökümü ile karot alınma yönü, 

örselenme etkisi, fazla boĢluk oranı, donatı etkisi, kür süresi ve koĢulları ve nemlilik durumu, 

karotun alındığı lokasyonu, maksimum agrega boyutu, cidar etkisi vb.) dikkate alan 

çalıĢmaların ve ayrıca beton karot dayanımları ile standart silindir dayanımları arasındaki 

iliĢkiyi ele alan laboratuvar koĢullarında yürütülmüĢ çok sayıda kıymetli çalıĢmaların da 

yapıldığı görülmektedir [4-45]. 

ASTM standartlarına göre, karot numunesinin çapı, numunenin alındığı betonun yapımında 

kullanılmıĢ olan en büyük agrega tane boyutunun üç mislinden daha az olmamalıdır derken 

Ġngiliz standartlarında böyle bir kısıtlama getirilmemiĢtir. Diğer farklı ülkelerin ilgili 

Ģartnamelerinde de bu konu özellikle ele alınmıĢtır [46-58]. Karot çapı, maksimum agrega 

çapı ve karot numunelerinde standart sapma değiĢimini inceleyen Peterson‟a (1973) göre, 

karot dayanımlarının standart sapmasını denetleyen büyüklüklerin karot çapı ile kullanılan 
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maksimum agrega çapının olduğunu ve aynı agrega çapı için karot çapı küçüldükçe standart 

sapma büyüklüğünün arttığını ortaya koymuĢtur [59,60].  

Farklı uluslara ait standartlarda basınç dayanımı deneylerinde kabul edilen numunelerin Ģekli 

ve boyutları da farklıdır. Beton karotların boyutları konusunda, genel olarak ülkelerin 

standartlarında da olduğu gibi ASTM ve Türk Standartlarında da karot boyutları (Numune 

yüksekliği/Çapı) H:D=1:1 olmak kaydı ile 150 mm ve 100 mm boyutlarında olması 

belirtilmektedir. 50 mm çapındaki numunelerinde zorunlu durumlarda kullanılmasına izin 

verilmiĢtir. Ancak değerlendirme esnasında 50 mm çapındaki numunelerde uyumsuzluk 

olduğu görülmüĢsede, 100 mm den küçük numunelerinin alınmasının nedenlerinin baĢında, 

sık donatı bulunan elemanlar ve de çok fazla numunesi alınması gereken durumlarda nakliye 

ve depolama alanında sağladığı avantajlar gösterilmiĢtir. Bartlett & MacGregor (1996), karot 

çaplarına göre düzeltme katsayılarını (Kd) 50 mm, 100 mm ve 150 mm için sırasıyla 1.06; 1.0 

ve 0.98 olarak önermektedir [61]. Erdoğan (2003) çalıĢmasında boy/çap oranını sabit tutarak, 

çapı 100 mm ile 150 mm olan karot numunelerinin basınç dayanım oranının 0.98 ile 1.05 

arasında olduğunu tespit etmiĢtir [62].  

Türk Standartlarına göre, mevcut bir binanın beton mukavemetinin karotlar yardımıyla 

saptanması istendiğinde, depremlerde binaların yıkılma Ģekli kolonların göçmesi Ģeklinde 

olması nedeniyle, kiriĢ ve döĢemelerden çekiç okumalarının alınması yeterli görülürken, 

numunelerin her katın sadece kolon ve perdelerin döĢeme üzerinden 120 cm yukarısından 

karot yeter sayıda alarak topluca değerlendirilmesi istenmektedir. Ancak deprem etkileri ile 

kolonlarda gözlenen mafsallaĢma ile meydana gelen göçmelerin kolon alt ve üst noktalarında 

gerçekleĢtiği dikkate alındığında, kolon ortasındaki beton mukavemetinin yanıltıcı olması gibi 

bir ihtimali de ortaya koymaktadır. 30 cm'nin altında yer alan tabakalarda beton 

mukavemetinde fazla artıĢ göstermezken, daha fazla kalınlıkta dökülen beton üzerinde yapılan 

çalıĢmalarda en düĢük mukavemet üst bölgede, en yüksek alt bölgede, orta bölgede ise 

belirlenen basınç dayanımına yakın olduğu, söz konusu durumda, harcın döĢeme kalınlığı 

boyunca mukavemet değiĢiminin olduğu tespit edilmiĢtir. Eleman yüksekliği boyunca beton 

mukavemetindeki en belirgin değiĢim duvarlarda ve kiriĢlerde gözlenmiĢtir. Bunun baĢlıca 

nedeni, yukarıda yer alan beton tarafından uygulanan daha yüksek statik basınç olduğu ortaya 

konmuĢtur [28-32].  

Kolon ve perdelerin bir döĢeme kadar yerinde yeterince sulanmadığı/sulanamadığı ve 

buharlaĢmayla hızlı su kaybından dolayı dayanımı düĢük gerçekleĢen cidar olarak 

adlandırdığımız elemanların yüzeyindeki 2-3 cm‟lik beton tabakasının (paspayı) dayanımı 

daha düĢük gerçekleĢmektedir. Türk Standartlarında karot numunesinin hazırlanması 

aĢamasında, cidar (çeper) kalınlığının kesilmesi hususunun açıklanmamıĢ olması ve 

numunelerin cidarlı olarak test edilmesi, numunelerin dayanımının kolonların çekirdek 

bölgesindeki daha yüksek mukavemetli betonun dayanımından daha düĢük bulunmasına 

sebep olmaktadır [63].  

Bu çalıĢma ile, yukarıda belirtilen tüm bu çalıĢmalara ek ve tamamlayıcı olması bakımında, 

hazır beton ile yapılmıĢ mevcut 3 katlı bir binanın her katından 3‟er adet olmak üzere 9 farklı 

kolonundan alınan 35 mm 60 mm ve 100 mm çaplarında ki cidarlı ve cidarsız karotların 

mukavemetlerinin tespitine yönelik deneylere ek olarak, karot boyutunun ve kolonun alt, orta 

ve üstünden alınan numunelerle beton dayanımına etkisi araĢtırılmıĢtır. 
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2. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

Bu çalıĢma da Dmax=24 mm agrega kullanılarak (Görsel 1), C20-25 hazır beton ile yapılmıĢ 

mevcut 3 katlı bir binanın her katından 3‟er adet olmak üzere 9 farklı kolununun (farklı kat ve 

farklı kolonlarından) orta bölgesinden 35 mm, 60 mm ve 100 mm 2 Ģer adet üst ve alt 

bölgesinden birer adet 100mm lik karotlar alınmıĢtır (Görsel 2). Böylece mevcut bir yapıdaki 

kolonlardan alınan karot örneklerinde lokasyon etkisi, cidar (paspayı) etkisi ve karot çapının 

dayanıma etkileri araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢma aĢağıdaki çizelge ile detaylandırılmıĢtır. 

 

Görsel 1. Karot içerisindeki maksimum agrega boyutu 

 

Görsel2. Deney için alınan üç farklı karot numunesi 

 

 
Çizelge 1. Karot çapı, lokasyonu ve cidarının beton dayanımına etkisinin araĢtırılması için  

     alınan farklı çaplardaki karot gurupları 

A 

DENEYĠ 

Karot çapının beton dayanımına etkisinin araĢtırılması 

Paspaylı Orta                - 120 cm den 35 60 100 

  

    

  

B 

DENEYĠ 

Karotun alındığı lokasyonun beton dayanımına etkisinin araĢtırılması 

Paspaylı Üstünden     - 210 cm     100 

  Ortasından  - 120 cm     100 

  Altından       -   30 cm     100 

  

    

  

C 

DENEYĠ 

Cidarın karot çapına bağlı beton dayanımına etkisinin 

araĢtırılması C1 C2 C3 

Paspaylı Orta                - 120 cm den 35 60 100 

Paspaysız Orta                - 120 cm den 35 60 100 
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Görsel 3.  Karot Alınan Kolonlar ve lokasyonları 

 

 
Görsel 4 Alınan Karot Numuneleri 
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Görsel 5. Karot örneğinin cidar kesilerek hazırlanması 

 

 
Görsel 6.  Karotun numuneleri baĢlıklandıktan sonra basınç testi 

 

 

2.1. KAROT ÇAPININ BETON MUKAVEMETĠNE ETKĠSĠ 

Çizelge 2. Farklı çaplı karotların beton mukavemetleri 

35 mm’lik 60 mm’lik 100 mm’lik 

NO N/mm
2
 NO N/mm

2
 NO N/mm

2
 

1 3,25 1 7,39 1 16,17 

2 2,91 2 8,73 2 11,72 

3 2,30 3 9,33 3 15,31 

4 2,19 4 8,90 4 15,71 

5 2,77 5 9,86 5 14,55 

6 4,00 6 9,75 6 17,64 

7 2,29 7 7,99 7 15,89 

8 3,49 8 5,76 8 14,45 

9 2,77 9 6,33 9 13,52 

  10 9,22   

∑ort 2,89 ∑ort 8,33 ∑ort 15,00 
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Çizelge 2‟de çap etkisinin beton mukavemetine etkisine iliĢkin elde edilen sonuçlara 

bakıldığında aynı kolonlardan alınan karotlarda çapların değiĢiminden dolayı 35 mm‟lik 

karotların basınç mukavemetlerinin ortalaması 2,89 N/mm
2
, 60 mm‟lik karotların basınç 

mukavemetlerinin ortalaması 8,33 N/mm
2
 ve 100 mm‟lik karotların basınç mukavemetlerinin 

ortalaması 15 N/mm
2
 olarak bulunmuĢtur. . 

 

Görsel 7. Karot çapına bağlı beton mukavemetleri 

 

35 mm‟lik karot sonuçlarının 60 mm‟lik karot sonuçlarına oranı (2,89/8,33=) 0,34 olarak 

gerçekleĢirken, 60 mm‟lik karot sonuçlarının 100 mm‟lik karot sonuçlarına oranı (8,33/15=) 

0,55 olarak, 35 mm‟lik karot sonuçlarının 100 mm‟lik karot sonuçlarına oranı da (2,89/15=) 

0,19 oranında daha az gerçekleĢmiĢtir (Görsel 7).  

100 mm‟lik karot sonuçlarına nispeten 60 mm‟lik karot sonuçlarının düĢük, 35 mm‟lik karot 

sonuçlarının aĢırı düĢük gerçekleĢmesinin nedeninin, kullanılan maksimum agrega boyutunun 

Dmax=24 mm olması ve karot çapının 3*Dmax=72 mm‟den küçük olması olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

 

 

2.2. CĠDARIN (PASPAYI) BETON MUKAVEMETĠNE ETKĠSĠ  

Betonarme elemanların yüzeyindeki hızlı su kaybı ve devamında sulama eksikliğine dayalı 

olarak, beton dayanımının betonun içindeki bölgeye oranla dıĢ cidarlarda daha düĢük 

gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Ayrıca 2-3 cm‟yi bulacağı düĢünülen etkilenmiĢ cidar kısmının 

küçük çaplardaki karot numunelerinin dayanımını olumsuz yönde daha fazla etkilediği 

görülmüĢtür.  

35 mm‟lik karotlardaki cidar etkisinin basınç mukavemetine etkisi Çizelge 3‟te görülmektedir. 

35 mm‟lik karotlarda paspayı kesilerek basınç dayanımı ölçülen karot numunelerinin basınç 

mukavemeti ortalaması 3,84 MPa olurken, paspaylı numunelerin basınç mukavemeti 

ortalaması 2,89 MPa olduğu ve yaklaĢık %25 oranında beton mukavemetini daha düĢük 

vermiĢtir.  



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 272 

Çizelge 3. 35 mm’lik karotlarda paspaysız ve 

paspaylı beton mukavemeti 

 

Çizelge 4. 60 mm’lik karotlarda paspaysız ve 

paspaylı beton mukavemeti 

Paspaysız Paspaylı 

NO MPa NO MPa 

1 3,73 1 3,25 

2 3,98 2 2,91 

3 4,10 3 2,3 

4 4,28 4 2,19 

5 3,62 5 2,77 

6 3,68 6 4,00 

7 3,78 7 2,29 

8 3,75 8 3,49 

9 3,66 9 2,77 

∑ort 3,84 ∑ort 2,89 
 

NO MPa NO MPa 

1 9,51 1 7,39 

2 12,16 2 8,73 

3 12,26 3 9,33 

4 8,41 4 8,90 

5 11,66 5 9,86 

6 8,27 6 9,75 

7 6,36 7 7,99 

8 9,22 8 5,76 

9 13,04 9 6,33 

  10 9,22 

∑ort 10,10 ∑ort 8,33 
 

 

 

  

60 mm‟lik karotlardaki cidar etkisinin basınç mukavemetine etkisi Çizelge 3‟te görülmektedir. 

60 mm‟lik karotlarda paspayı kesilerek basınç dayanımı ölçülen karot numunelerinin basınç 

mukavemeti ortalaması 10,10 MPa olurken, paspaylı numunelerin basınç mukavemeti 

ortalaması 8.33 MPa olduğu ve paspaysız numunelerin yaklaĢık %33.00 oranında beton 

mukavemetini daha yüksek vermiĢtir.  

100 mm‟lik karotlardaki cidar etkisinin basınç mukavemetine etkisi Çizelge 3’te 

görülmektedir. 100 mm‟lik karotlarda paspayı kesilerek basınç dayanımı ölçülen karot 

numunelerinin basınç mukavemeti ortalaması 16,57 MPa olurken, paspaylı numunelerin 

basınç mukavemeti ortalaması 15,00 MPa olduğu ve paspaysız numunelerin yaklaĢık %10.50 

oranında beton mukavemetini daha yüksek vermiĢtir. 

 

Çizelge 5. 100 mm’lik karotlarda paspaysız ve paspaylı beton mukavemeti 

NO MPa NO MPa 

1 13,01 1 16,17 

2 14,08 2 11,72 

3 20,03 3 15,31 

4 14,47 4 15,71 

5 15,45 5 14,55 

6 17,64 6 17,64 

7 16,41 7 15,89 

8 17,50 8 14,45 

9 20,98 9 13,52 

10 14,71   

11 18,03   

∑ort 16,57 ∑ort 15,00 
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Görsel 8. Karot çapına bağlı paspaylı karotun paspaysız karotun mukavemetine oranları  

 

Diğer bir deyiĢle paspaysız (cidarı kesilmiĢ) 35 mm‟lik karotların %33.0 oranında, 60 mm‟lik 

karotların %21.3 oranında, 100 mm‟lik karotların %10.5 oranında daha yüksek mukavemet 

verdiği görülmüĢtür (Görsel 8). 

 

 

2.3.LOKASYON ETKĠSĠ BETON MUKAVEMETĠNE ETKĠSĠ 

Kat yüksekliği 3,00 m olan binanın kolonların alt bölgesinden (döĢemenin 30 cm üstünden), 

ota bölgesinden (döĢeme üstünden 120 cm yukarısından) ve kolonun üst bölgesinden (kiriĢin 

30 cm altından) 100‟er mm‟lik karotlar alarak paspaylı olarak testleri yapılmıĢtır (Çizelge 6).  

Çizelge 6. Kolonların üst, orta ve alt bölgelerinden alınan karotların beton mukavemetleri 

ÜST BÖLGE ORTA BÖLGE ALT BÖLGE 

NO MPa NO MPa NO MPa 

1 14,75 1 16,17 1 12,31 

2 14,39 2 11,72 2 15,72 

3 15,38 3 15,31 3 14,47 

4 17,36 4 15,71 4 15,72 

5 12,85 5 14,55 5 13,45 

6 14,03 6 17,64 6 17,92 

7 17,45 7 15,89 7 11,27 

8 14,82 8 14,45 8 18,20 

9 12,55 9 13,52 9 17,45 

∑ort 14,84 ∑ort 15,00 ∑ort 15,17 

 

1.331 

1.213 

1.105 

y = 3E-05x2 - 0.0077x + 1.5618 
R² = 1 

1.000

1.050
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35 45 55 65 75 85 95
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Görsel 9. Kolonların üst, orta ve alt bölgelerinden alınan karotların beton mukavemetleri 

 

Kolonun alt bölgesinden alınan karot numunesinin dayanımı, üst bölgelere göre %2.2 daha 

yüksek gerçekleĢmiĢtir. Bunun en büyük sebepleri; beton kalıba dökülürken ve sonrasında 

yerleĢmesi için kalıp vibratörü yerine en fazla 40 cm‟de etkili fakat kolonlar boyunca etkisi 

olmayan ĢiĢ vibratörlerin kullanılıyor olması, betonun 3 m yukarıdan dökülüyor olması 

nedeniyle segregasyonların olması, kolonun üst bölgesinde agregaların kiriĢ ve kolon 

donatıları arasından elenerek ve agregaların etrafındaki çimento Ģerbetini donatı ve kalıplara 

yapıĢtırarak, aĢağı doğru inmesi ve çimento hamurunun daha çok kolonun üst bölgelerinde 

toplanması ve homojen yapının bozulması olarak sıralanabilir (Görsel 9). 

 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Bu çalıĢma ile, yukarıda belirtilen tüm bu çalıĢmalara ek ve tamamlayıcı olması bakımında, 

hazır beton ile yapılmıĢ mevcut 3 katlı bir binanın her katından 3‟er adet olmak üzere 9 farklı 

kolonundan alınan 35 mm 60 mm ve 100 mm çaplarında ki cidarlı ve cidarsız karotların 

mukavemetlerinin tespitine yönelik deneylere ek olarak, karot boyutunun ve kolonun alt, orta 

ve üstünden alınan numunelerle beton dayanımına etkisi olmak üzere üç farklı faktörün beton 

mukavemeti üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. 

35 mm‟lik karot sonuçlarının 60 mm‟lik karot sonuçlarına oranı 0,34 olarak gerçekleĢirken, 

60 mm‟lik karot sonuçlarının 100 mm‟lik karot sonuçlarına oranı 0,55 olarak, 35 mm‟lik 

karot sonuçlarının 100 mm‟lik karot sonuçlarına oranı da 0,19 oranında daha az 

gerçekleĢmiĢtir. 100 mm‟lik karot sonuçlarına nispeten 60 mm‟lik karot sonuçlarının düĢük, 

35 mm‟lik karot sonuçlarının aĢırı düĢük gerçekleĢmesinin nedeninin, kullanılan maksimum 

agrega boyutunun Dmax=24 mm olması ve karot çapının 3*Dmax=72 mm‟den küçük olmaları 

olarak değerlendirlmiĢtir. 
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35 mm‟lik karotlarda paspayı kesilerek basınç dayanımı ölçülen karot numunelerinin basınç 

mukavemeti ortalamasına oranla yaklaĢık %25 beton mukavemetini daha düĢük vermiĢtir.  

60 mm‟lik karotlarda paspayı kesilerek basınç dayanımı ölçülen karot numunelerinin basınç 

mukavemeti ortalaması oranla yaklaĢık %33.00 beton mukavemetini daha yüksek vermiĢtir.  

100 mm‟lik karotlarda paspayı kesilerek basınç dayanımı ölçülen karot numunelerinin basınç 

mukavemeti ortalaması oranla yaklaĢık %10.50 beton mukavemetini daha yüksek vermiĢtir. 

Diğer bir deyiĢle paspaysız (cidarı kesilmiĢ) 35 mm‟lik karotların %33.0 oranında, 60 mm‟lik 

karotların %21.3 oranında, 100 mm‟lik karotların %10.5 oranında daha yüksek mukavemet 

verdiği görülmüĢtür. 

Kolonun üst bölgesinden alınan karot numunesinin dayanımı, beklenenin tersine, alt bölgelere 

göre %2.20 daha yüksek gerçekleĢmiĢtir. Bunun en büyük sebepleri; beton kalıba dökülürken 

ve sonrasında yerleĢmesi için kalıp vibratörü yerine en fazla 40 cm‟de etkili fakat kolonlar 

boyunca etkisi olmayan ĢiĢ vibratörlerin kullanılıyor olması, betonun 3 m yukarıdan 

dökülüyor olması nedeniyle segregasyonların olması, kolonun üst bölgesinde agregaların kiriĢ 

ve kolon donatıları arasından elenerek ve agregaların etrafındaki çimento Ģerbetini donatı ve 

kalıplara yapıĢtırarak, aĢağı doğru inmesi ve çimento hamurunun daha çok kolonun üst 

bölgelerinde toplanması ve homojen yapının bozulması olarak değerlendirilmiĢtir. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın temel amacı 7.Sınıf Fen Bilimleri öğretim programında yer alan “Kuvvet ve 

Enerji” ünitesinde  kuvvet, enerji, iĢ, sürtünme gibi kavramların  pedagojik analojik modeller 

aracılığıyla öğrenciler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. AraĢtırmanın katılımcılarını 

Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bir okulun 7.Sınıfında eĢit seviyede iki farklı Ģubede  

öğrenim gören  57 öğrenci oluĢturmaktadır.  ÇalıĢmanın yöntemi araĢtırmanın yapıldığı 

okulda bulunan biri deney grubu, diğeri kontrol grubu seçildiği için deneysel deseni eĢit 

olmayan kontrol gruplu “yarı-deneysel desen” olarak belirlenmiĢtir. Veri toplama amacıyla 

elde edilen veriler SPSS 21  paket programı aracılığı ile  bilgisayarda  yorumlanmıĢ ve 

sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklemler 

için t testi kullanılmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucunda deney grubu öğrencilerinin akademik 

baĢarı son test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin akademik baĢarı son test puanları 

analiz edildiğinde  deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. 

Anahtar sözcük:  modelleme, modelleme türleri, fen eğitimi, bilimsel bilgi, anlamlı 

öğrenme, akademik baĢarı 

*Bu çalıĢma birinci yazarın” Fen Öğretiminde  Pedagojik Analojik Modellerin Anlamlı Öğrenme Üzerine Etkisi 

“ isimli yüksek lisans tezinin bir kısmından üretilmiĢtir. 

1.GĠRĠġ 

Fen bilimleri dersi  içerik ve kazanım olarak günlük hayata yakın bir ders olduğu için ders de 

kurulacak deney düzenekleri, kullanılan model ve çeĢitleri  öğrenciyi aktif bir duruma 

hazırlayarak öğrenmeyi zihinde açık hale getirip  soyut kavramların somutlaĢmasını 

sağlamaya yardımcı olmaktadır(YÖK/Dünya Bankası, 1997).Kullanılan temsiller ve örnekler 

( resimler, diyagramlar, grafikler, somut modeller)fen bilimleri dersine bir çeĢitlilik katarak 

öğrencinin farklı ilgi seviyelerine hitap etmektedir(Shen ve Confrey,2007).Bu çeĢitlilik 

neticesinde  model denilince  sembolik gösterimlerden ,matematiksel formüllere, haritalara, 

animasyonlara ve hatta diyagramlara kadar uzanan  akla oldukça fazla kavram gelmektedir.Bu 

modeller  arasında bulunan pedagojik ve analojik modeller kalıcı öğrenmeyi gerçekleĢtirerek 

öğrencilerin zihninde bilgiyi öğrenmeyi kolaylaĢtırmaktadır(Berber ve Sarı,2010). Modeller 

bilgiyi zihinde canlandırmada ve görselleĢtirmede oldukça etkili araçlardır.Öğrenilmesi zor 

konularda karmaĢıklığı azaltıp bilgiyi basite indirgeyerek anlaĢılır hale 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 279 

getirirler(Harrison,2001). ġekil, grafik, tablo ve verileri yorumlama becerilerinin 

geliĢebilmesi için modelleme ve türlerinin kullanılmasında fayda görüleceği 

düĢünülmektedir.Öğrencilerin zihinlerinde soyut kavramları somutlaĢtırmak için kavramı en 

basit model ile eĢleĢtirmeleri gerekmektedir (Harrison ve Treagust, 1998). 

 Bu amaçla yapılan çalıĢma , fen öğretiminde 7.Sınıf “Kuvvet ve Enerji” ünitesinin 

öğrencilere modelleme ile aktarıldığın da oluĢabilecek sonuçlara odaklanmaktadır. ÇalıĢma da 

yer alan alt problemler Ģunlardır: 

1-Pedagojik analojik modellerle öğretimin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin kavramsal 

öğrenme ön test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin kavramsal öğrenme ön test puanları 

arasında anlamlı fark var mıdır? 

2- Pedagojik analojik modellerle öğretimin yapıldığı deney grubu öğrencilerinin kavramsal 

öğrenme son test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin kavramsal öğrenme son test 

puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

2.YÖNTEM  

2.1 AraĢtırma Modeli  

AraĢtırma nicel bir araĢtırma olup yarı deneysel desenli bir çalıĢmadır. DeğiĢkenler arasında 

neden sonuç iliĢkisini bulmaya çalıĢan araĢtırma desenlerine deneysel desenler denir(Sürücü 

vd.,2013).Büyüköztürk (2012)‟ e göre deneysel desenler üç grupta incelenir. Gerçek deneysel 

desenler, yarı deneysel desenler ve  deneme öncesi desenlerdir. Grup üzerinde grup 

eĢleĢtirmesinin olduğu fakat seçkisiz atamanın olmadığı desenlere yarı deneysel desenler adı 

verilir(Büyüköztürk,2012). AraĢtırma da salt olarak verilen verilerin analizi bulunmaktadır. 

Elde edilen verilerin çözümlenmesi ise, SPSS  istatistik paket programı yardımı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz süreci 3 aĢamadan oluĢmuĢtur. Öncelikli olarak veri setinin 

kontrolü ve analize hazırlanması yapılmıĢtır. Ġkinci aĢamada ise veri setinin normallik 

dağılımına bakılarak yapılacak istatistiğin parametrik veya parametrik olmayan testlerden 

hangisi olacağına karar verilmiĢtir. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız 

örneklemler için t testi kullanılmıĢtır. Üçüncü aĢama da ise öğrencilerin  kavramsal öğrenme 

kısmındaki sorulara verdikleri cevaplar değerlendirilmiĢtir.  

2.2 ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bir 

ortaokul da  7. Sınıfa devam eden  57 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

                                

Çizelge 1: Gruplar ve Öğrenci Dağılımları 

Cinsiyet Deney Grubu Kontrol Grubu 

Kız 13 16 

Erkek 15 13 

Toplam 28 29 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 280 

2.3 Veri Toplama Araçları 

Modellemenin anlamlı öğrenme üzerine etkisinin araĢtırıldığı çalıĢma, 2018-2019 Eğitim 

Öğretim yılı Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 4 haftalık bir süreçte 3 aĢamada 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

1.AĢama: Hazırlanan testlerin pilot uygulamalarının yapılması (8.Sınıflarda) ;Ön test 

uygulamalarının yapılması (7.Sınıflarda)  

2. AĢama: Rehber materyaller çerçevesinde öğretim etkinliklerinin gerçekleĢtirilmesi 

3. AĢama: Son test uygulamalarının yapılması 

 

Hazırlanan ölçme aracında, 2018 yılı Fen Bilimleri dersi 7.Sınıflarda yer alan kazanımlar 

dikkate alınmıĢtır.  

1.Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 

2- Kütle ve ağırlık kavramlarını karĢılaĢtırır. 

3- Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 

4.Fiziksel anlamda yapılan iĢin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla iliĢkili olduğunu açıklar. 

5.Enerjiyi iĢ kavramı ile iliĢkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 

6.Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüĢümünden hareketle enerjinin 

korunduğu sonucunu çıkarır. 

7- Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 

8- Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar (MEB,2018). 
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Yukarıda verilen kazanımlar göz önüne alınarak kontrol grubunda öğretim kazanımlara uygun 

olarak gerçekleĢtirilmiĢ olup , deney grubunda ise kazanımlarda verilmesi istenmeyen 

“matematiksel bağıntılara girilmez” ifadesinin dıĢına çıkılarak modelleme çeĢitlerine göre 

ders anlatımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulanan akademik baĢarı testinin  değerlendirilmesin de 

çoktan seçmeli sorulara verilen doğru cevaplar 1 puan, yanlıĢ cevaplar ise 0 puan ile 

kodlanmıĢtır. Klasik sorularda ise doğru cevaplara 2 puan, kabul edilebilir olan cevaplara 1 

puan yanlıĢ cevaplara ise 0 puan verilerek okunmuĢtur.8.Sınıflarla yapılan pilot çalıĢma 

neticesinde  çalıĢmayan 3 soru testten çıkarılarak 27 adet çoktan seçmeli soru üzerinden 7. 

Sınıf öğrencilerine akademik baĢarı testi uygulanmıĢtır. Ġçerik geçerliliği olarak tanımlanan 

testin geçerliliği için uzman görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Testin güvenirliği ise TAP analiz 

programı yardımıyla hesaplanmıĢtır. Testin güvenirlik katsayısı 0.79 olarak tespit edilmiĢtir. 

 

2.4 Verilerin Toplanması ve Analizi 

Öğretim etkinlikleri  sürecinde 40 dakikalık bir ders saatine göre 7. Sınıflarla “Kuvvet ve 

Enerji” ünitesi konusunda  ders iĢlenmiĢtir.Deney grubunda sınıfa oyuncak araba, takoz, eğik 

düzlem gibi çeĢitli materyaller getirilerek istenilen kazanım açık bir Ģekilde anlatılmıĢ olup, 

kazanımlarda verilmesi istenmeyen matematiksel ifadelere değinilmiĢtir. Formül bilgisi, 

grafik çizimi, sembol gösterimi gibi birçok matematiksel ve sembolik model bir arada 

kullanılmıĢtır. Kontrol grubunda ise mevcut öğretim programın da verilmesi istenen 

kazanımlar aynen uygulanmıĢtır. Verilerin tüm analizi SPSS adlı istatistik programı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma öncesi akademik baĢarı testindeki sorular 8.sınıflara 

uygulanarak bir ön çalıĢma yapılmıĢtır. TAP analiz programı ile sorular analiz edilmiĢtir. 

Testte yer alan ve çalıĢmayan sorular testten çıkarılarak daha sonra uygun olan test 7. 

Sınıflara  uygulanmıĢtır. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklemler için 

t testi kullanılmıĢtır.  

 

3.BULGULAR 

3.1: Deney Grubu Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Ön Test Puanları Ġle Kontrol Grubu 

Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Ön Test Puanlarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Fen bilimleri öğretiminde Pedagojik analojik modelleme kapsamında “Kuvvet ve Enerji” 

ünitesi konusunda planlanan fen bilimleri dersinin deney ve kontrol grubunda anlamlı 

öğrenmeye  nasıl bir değiĢim sağladığı yapılan nicel veriler ve değerlendirmeler sonucunda 

tablolaĢtırılmıĢtır. Modellemenin öğrenciler üzerinde anlamlı öğrenmeye etkisini belirlemek 

için her  iki gruba da uygulama öncesi ve sonrası(ön test/son test) akademik baĢarı testi 

uygulanmıĢtır. 
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Çizelge 2: Deney Grubu Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Ön Test Puanları Ġle Kontrol Grubu 

Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Ön Test: Bağımsız Örneklemler Ġçin ‘’T’’ Testi 

  N  ̅ S.s t p 

Akademik BaĢarı 
Deney Ön Test 28 11.17 3.77 

1.452 .152 
Kontrol Ön Test 29 12.72 4.24 

 

Deney grubu öğrencilerinin akademik baĢarı ön test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin 

akademik baĢarı ön test puanlarının arasında anlamlı bir farklılık olabileceğini belirlemek için 

t testi yapılmıĢtır. Yapılan t testi sonucunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

bulunmuĢtur (                      ) ÇalıĢılan örneklem N olarak ifade edilir. 

Katılımcıların sayısını ifade etmektedir. Ortalama, dağılımı temsil eden verilerin orta 

noktasını gösteren bir niceliktir. Ön test puanlarının değerlendirildiği tabloda ortalamaların 

birbirine   yakın olduğu görülmektedir. Standart sapma verilerin  dağılımında ulaĢılan 

ortalamaya  uzaklığı temsil etmektedir. Standart sapmanın fazla olması dağılımın yayıldığını 

göstermektedir(Büyüköztürk,2012). Tabloya göre kontrol grubunun standart sapması deney 

grubundan fazla çıkmıĢtır. Tabloda yer alan p anlamlılık değerini göstermektedir. Yapılan “T” 

testi sonucunda p değerinin 0.50 den büyük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Anlamlılık değeri 

sınırı 0.50 kabul edilirse bulunan p değeri 0.50 den fazla çıktığı için öğrencilerin akademik 

baĢarı ön test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin akademik baĢarı ön test puanlarının 

arasında anlamlı bir farklılık oluĢmadığı görülmüĢtür. Farkın anlamlı hale gelebilmesi için 

çıkan sonucun 0.50 ye yaklaĢması beklenmektedir. . Normal dağılım özellikleri dikkate 

alınarak tolerans miktarları belirlenebilir(Büyüköztürk,2012). 

 

3.2: Deney Grubu Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Son Test Puanları Ġle Kontrol Grubu 

Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Son Test Puanlarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

 

Modellemenin öğrenciler üzerinde anlamlı öğrenmeye etkisini belirlemek için her iki gruba 

da uygulama sonrası (son test) akademik baĢarı testi uygulanmıĢtır. 

 

Çizelge 3: Deney Grubu Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Son Test Puanları Ġle Kontrol Grubu 

Öğrencilerinin Akademik BaĢarı Son Test Puanlarının Ġncelenmesi: Bağımsız Örneklemler Ġçin 

‘’T’’ Testi 

  N  ̅ S.s t p 

Akademik BaĢarı 
Deney Son Test 28 15.57 5.01 

-4.255 .000 
Kontrol Son Test 29 9.69 5.40 

Deney grubu öğrencilerinin akademik baĢarı son test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin 

akademik baĢarı son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olabileceğini belirlemek için t 
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testi yapılmıĢtır. Yapılan t testi sonucunda deney grubu öğrencilerinin akademik baĢarı son 

test puanları( ̅                )ile kontrol grubu öğrencilerinin akademik baĢarı son 

test puanları ( ̅               )  arasında fark vardır. Bu fark anlamlı bulunmuĢtur 

(                      ) Son test puanlarının değerlendirildiği tabloda  bulunan 

ortalama  deney grubu lehine  yüksek çıkmıĢtır. Modelleme ile ders anlatılan grup deney 

grubu olduğu için oluĢan bu farklılığa modelleme ile ders anlatımının etki ettiği 

düĢünülmektedir. Standart sapma miktarı ise iki grupta yakın değerlerde çıkmıĢtır. P 

anlamlılık değerinin sıfır çıkması 0.50 sınırına yaklaĢtığı için deney grubu öğrencilerinin 

akademik baĢarı son test puanları ile kontrol grubu öğrencilerinin akademik baĢarı son test 

puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu kabul edilmiĢtir.  

 

Çizelge 4: Deney Grubu Ġle Kontrol Grubu Öğrencilerinin Klasik Tipi Sorularının Ön Test 

Frekans Değerleri 

 Kontrol Grubu Deney Grubu 

Maddeler 
YanlıĢ 

Kısmen 

Doğru 
Doğru YanlıĢ 

Kısmen 

Doğru 
Doğru 

f % f % f % f % f % f % 

1.Soru 23 79.3 6 20.7 0 0 20 71.4 7 25.0 1 3.6 

2.Soru 24 82.8 3 10.3 2 6.9 17 60.7 11 39.3 0 0 

3.Soru 25 86.2 0 0 4 13.8 25 89.3 1 3.6 2 7.1 

4.Soru 25 86.2 0 0 4 13.8 26 92.9 0 0 2 7.1 

5.Soru 25 86.2 3 10.3 1 3.4 24 85.7 4 14.3 0 0 

6.Soru 25 86.2 1 3.4 3 10.3 26 92.9 1 3.6 1 3.6 

7.Soru 18 62.1 9 31.0 2 6.9 17 60.7 9 32.1 2 7.1 

8.Soru 20 69.0 0 0 9 31.0 22 78.6 0 0 6 21.4 

9.Soru 26 89.7 0 0 3 10.3 26 92.9 1 3.6 1 3.6 

10.Soru 21 72.4 7 24.1 1 3.4 23 83.1 2 7.1 3 10.7 

11.Soru 17 58.6 0 0 12 41.4 16 57.1 0 0 12 42.9 

12.Soru 19 65.5 4 13.8 6 20.7 17 60.7 1 3.6 10 35.7 

13.Soru 22 75.9 0 0 7 24.1 25 89.3 0 0 3 10.7 

 

Katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak için tanımlayıcı istatistiklerden olan 

yüzde-frekans (  ) analiz türüne baĢvurulmuĢtur. Klasik tipli soru maddelerine bakıldığında 

Öğrencilerin yanıtladıkları sorular doğru kabul edildiğinde “2” puan, kısmen doğru kabul 

edildiğinde “1” puan, yanlıĢ kabul edildiğinde “0” puan olarak kodlanmıĢtır. Klasik tipli 

sorularda kontrol grubu da soruların yarısına yakınını doğru iĢaretlediği  

görülmektedir.3.Soru, 4.Soru, 5.Soru, 6.Soru, 8.Soru,9.Soru, 13.Sorularda kontrol grubunun 

daha baĢarılı olduğu söylenebilir. 11.Soruda ise  iki grubun verdikleri yanıtların yakın çıktığı 

görülmektedir. 
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Çizelge:5 Deney Grubu Ġle Kontrol Grubu Öğrencilerinin Klasik Soruların Son Test Frekans 

Değerleri 

 Kontrol Grubu Deney Grubu 

Maddeler 
YanlıĢ 

Kısmen 

Doğru 
Doğru YanlıĢ 

Kısmen 

Doğru 
Doğru 

f % f % f % f % f % f % 

1.Soru 15 51.7 11 37.9 3 10.3 10 35.7 16 57.1 2 7.1 

2.Soru 24 82.8 5 17.2 0 0 15 53.6 12 42.9 1 3.6 

3.Soru 23 79.3 6 20.7 0 0 10 35.7 16 57.1 2 7.1 

4.Soru 19 65.5 10 34.5 0 0 9 32.1 17 60.7 2 7.1 

5.Soru 27 93.1 2 6.9 0 0 23 82.1 5 17.9 0 0 

6.Soru 21 72.4 8 27.6 0 0 11 39.3 16 57.1 1 3.6 

7.Soru 19 65.5 5 17.2 5 17.2 8 28.6 11 39.3 9 32.1 

8.Soru 25 86.2 0 0 4 13.6 13 46.4 0 0 15 53.6 

9.Soru 23 79.3 0 0 6 20.7 21 75.0 2 7.1 5 17.9 

10.Soru 23 79.3 1 3.4 5 17.2 11 39.3 10 35.7 7 25.0 

11.Soru 17 58.6 0 0 12 41.4 8 28.6 1 3.6 19 67.9 

12.Soru 21 72.4 2 6.9 6 20.7 6 21.4 4 14.3 18 64.3 

13.Soru 24 82.8 1 3.4 4 13.8 21 75. 0 0 7 25.0 

 

Deney Grubu Ġle Kontrol Grubu Öğrencilerinin Klasik tipli Son test sorularına  verdikleri cevaplar 

değerlendirildiğinde sadece 1.Soru kontrol grubu lehine çıkmıĢtır. 5.Soruda her iki grupta 

zorlanmıĢtır. Yapılan yanlıĢ yüzdesine bakıldığında kontrol grubunun daha fazla yanlıĢ soru 

cevapladığı görülmektedir. Son test deney grubu öğrencilerine öğretim etkinlikleri yapıldıktan 

sonra uygulanmıĢtır. Kontrol grubunda herhangi bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. Yapılan ön 

testte iki grubunda  sorulara doğru yanıt verme oranı yakın değerler çıkmıĢken, öğretim 

etkinlikleri deney grubuna uygulandıktan sonra yapılan son testte çıkan sonuç deney grubu 

lehine olmuĢtur.Yapılan testlerden elde edilen puanlardan hareketle pedagojik-analojik 

modellerle yapılan öğretimin akademik baĢarıyı olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiĢtir 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

ÇalıĢmanın amaçları doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde yer 

alan kazanımlar da  anlamlı öğrenmeye  pedagojik analojik modellemenin etkisi 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarına göre modellemenin uygulandığı deney grubunda 

akademik baĢarının anlamlı bir farklılık oluĢturacak  düzeyde arttığı görülmüĢtür. 

Modellemenin uygulandığı deney grubunda öğrencilerin akademik baĢarı testindeki sorulara 

daha çok doğru yanıt verdikleri tespit edilmiĢtir. Matematiksel bağıntılar kullanılmadan  

,formül bilgisi öğretilmeden öğrencilerin üniteyle ilgili onlara verilen  problem sorularında 

sorun yaĢadıkları ve matematiksel problemleri çözemedikleri görülmüĢtür. AraĢtırma da elde 

edilen sonuçlar, deney grubunda ki uygulama aĢamalarından kaynaklanabilir. Çünkü anlamlı 

öğrenmenin sağlanabilmesi için öğrencinin zihnin de yer alan soyut ifadeler somutlaĢmalıdır. 

Benzer bir çalıĢma Berber ve Sarı (2010) tarafından pedagojik analojik modellerin iĢ-güç-

enerji konusu ile ilgili kavramları anlamaya yönelik çalıĢmasıdır. Pedagojik-analojik modelle 

çalıĢılan deney grubunun kontrol grubundan daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. ĠĢ, güç, enerji 

konusu ile ilgili kavramlar modelleme ile öğretildiğinde öğrencilerin konuyu daha iyi 

kavradıkları sonucuna ulaĢmıĢlardır. Deney grubu öğrencilerinin uygulama sürecinde aktif 
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oldukları, dersden keyif aldıkları görülmüĢtür. Öğretmenin de ders de kullanacağı çeĢitli 

model ve stratejilerin bu süreci olumlu etkileyeceği düĢünülmektedir.(Gödek,2004) Konuyla 

ilgili çalıĢılmıĢ olan pek çok araĢtırma karĢımıza çıkmaktadır. Akgün ve diğ. (2013) 

ilköğretim matematik öğretmenlerinin  matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları 

hakkında araĢtırma yapmıĢ ,öğretmenler modellemeyi en çok kesirler, sayılar ve geometri de 

kullanmayı tercih etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda matematiksel modellerden formül bilgisinin 

kullanılması fen bilimleri dersi içinde yararlı olacağı düĢünülmektedir. Batı‟ nın (2014) 

doktora çalıĢması ise modellemeye dayalı fen eğitiminin etkililiği ve eleĢtirel düĢünme 

becerisidir. Modellemeye dayalı yaklaĢımın öğrencilerin yaratıcılıklarına olumlu bir etkisi 

olduğu fakat eleĢtirel düĢünme boyutuna bir etki etmediği sonucuna ulaĢmıĢtır. Günümüz 

çalıĢmalarına bakıldığında Kocayayla(2019), Ortaokul 7.Sınıf öğrencilerine yönelik 

matematiksel modelleme etkinliklerinin geliĢtirilmesi üzerine bir çalıĢma yapmıĢtır. 

Matematiksel modelleme ile ilgili yapılan etkinliklerin öğrencinin tutumunu olumlu yönde 

etkilediği, öğrencilerin dersden zevk aldığı, ilgilerinin arttığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Matematiksel baĢarı deney grubu lehine çıksa da her iki grubun grup içi çalıĢma düzeylerinin 

eĢit seviyelerde çıktığı görülmüĢtür. AraĢtırmamız da fen bilimleri dersi için  modelleme ile 

ders iĢlenilen deney grubunda öğrencilerin dersde daha keyifli, mutlu ve ilgili oldukları 

çalıĢmamızla uyumlu benzer bir  durumu ortaya çıkarmıĢtır. Bir baĢka çalıĢma da 

Çoban(2009) ‟ın 7.Sınıflarda ıĢık ünitesini modellemeye dayalı fen öğretiminin  kavramsal 

anlama düzeyi üzerine etkisi  araĢtırılmıĢtır. Modellemeye dayalı fen eğitiminin deney grubu 

öğrencilerinin zihinsel Ģemalarını bilimsel yoldan  yapılandırmasına daha fazla yardımcı 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

5.ÖNERĠLER 

ÇalıĢmada pedagojik ve analojik modeller çok boyutlu bir süreci temsil ettiğinden ötürü 

öğrenciler için modelin anlamlı öğrenmeye katkısı araĢtırılmıĢtır.Birçok boyutu düĢünülerek 

araĢtırma geniĢletilebilir.  Modelleme yaklaĢımıyla gerçekleĢtirilen akademik baĢarı etkisinin 

geleneksel öğrenme yaklaĢımlarından  farklı olarak ortaya daha verimli bir tablo çıkardığını 

söylemek mümkündür . Fen bilimleri gibi formül karmaĢıklığı çok olan derslerde 

matematiksel bağlantılardan yararlanmanın,  sorulara ezberci bir usülle yaklaĢmamanın önemi 

de adeta model kullanımının bir gerekliliği olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan 

bilginin kalıcı ve aktif katılımlı bir Ģekilde hayatımıza girmesi için farklı yaklaĢım ve yolların 

deneyimlerimizi artıracağı düĢünülmektedir. 

 

- Akademik baĢarı testi sınıfta uygulanırken 40 dakika olan ders saati süresinin yeterli 

gelmediği görülmüĢtür. Öğrencilerin sıkılması, testi bitirmek istemesi zamanlamanın 

düzenlenmesi sonucunu açığa çıkarmıĢtır. Bu amaçla verilen sürenin aĢılmaması, 

sürenin kontrol edilip, öğrenci hazırbulunuĢluğu da göz önüne alınarak deneysel 

çalıĢma yapılabilir. 

 

 

- ÇalıĢmanın pilot uygulaması 8. Sınıflarla yapılmıĢtır. Eksikler düzenlenerek 7. 

Sınıflara akademik baĢarı testi uygulanmıĢtır. Süreç içerisinde okullarda öğretmenler 

akademik baĢarı testlerini geliĢtirerek öğrencilere uygulayabilirler. 
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         -AraĢtırma “Kuvvet ve Enerji” ünitesi ile sınırlı kalmıĢtır. Fen bilimleri ders   içeriğinde 

bulunan birçok konu üzerinde modelleme eğitimi çalıĢılabilir. Deneysel çalıĢmalar farklı 

konular üzerine yoğunlaĢtırılabilir. 

        

          -Modelleme ile ders anlatılan deney grubuna daha fazla etkinlik eklenebilir, grup içi 

çalıĢmalar artırılabilir. Bu durumun sonuçlarda etkili olur mu? sorusu yeni bir araĢtırmaya yol 

açabilir. 

        -Öğrencilerin deneysel ve bilimsel çalıĢmalara yabancı oldukları ve soruları 

cevaplamakta baĢta bir tedirginlik yaĢadıkları görülmüĢtür. Öğretmenlerin ders içerisinde 

konuya dair farklı bilimsel çalıĢmalardan, bilimsel araĢtırma basamaklarından 

bahsetmelerinin öğrenciler üzerinde olumlu bir tutum yaratacağı düĢünülmektedir. 

-Uygulanan akademik baĢarı testinin içerisinde çoktan seçmeli, klasik ,boĢluk doldurmalı bir 

çok soru yer almaktadır. Soru sayısının daha kısıtlı tutularak ve öğrenciyi bunaltmayacak 

Ģekilde düzenlenerek bir deneysel çalıĢma yapılabilir.Bu çalıĢmalar yapılırken öğrencilerin 

durumunu göz önüne almanın araĢtırmacı içinde kolaylık sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 -Uygulamanın Fen bilimleri dersinin yanı sıra matematik dersinde ki iliĢkisi, matematik ve 

fen modellerinin bağlantısı üzerine de ortak bir araĢtırma yapılabilir. Her iki dersin benzer ve 

farklı yönleri dikkate alınarak modelleme üzerinde ortak bir çalıĢma gerçekleĢtirilebilir. 
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ÖZET 

Tuğla, yapımı milattan önceki çağlara dayanan, mevcudiyetini geliĢen teknolojiye paralel 

olarak devam ettiren ve inĢaat sektöründe daima kullanılabilen bir yapı malzemesidir. 

Teknolojinin geliĢmesiyle üretim artarken ne yazık ki çevreye bırakılan atık miktarında da 

artıĢ meydana gelmiĢtir. Bu atıkların en iyi bertaraf edilmesi ise yeniden kullanımla mümkün 

olmaktadır. Bu sayede atıkların çevreye vereceği zararlar minimize edilmektedir. 

Bu çalıĢmada endüstriyel atık olan silis dumanı ve bor atığının tuğla yapı malzemesinin su 

emme özelliği üzerine etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, ilk 

olarak katkılı tuğla numunelerinin karĢılaĢtırılabilmesi için standart tuğla üretimi yapılmıĢtır. 

Ardından tuğla bünyesine aynı oranlarda (%3, %6 ve %9) silis dumanı ve bor atığı ikame 

edilerek tuğla yapı malzemesi üretilmiĢtir. Üretilen tuğla numuneleri 900, 1000 ve 1100 
o
C‟de 

piĢirilmiĢtir. Üretimi tamamlanan tuğla numunelerinin su emme miktarlarının belirlenmesi 

için, numuneler ağırlıkça su emme deneyine tabi tutulmuĢlardır. ÇalıĢmada sonucunda en iyi 

su emme oranı sonucu, %3 oranında silis dumanı ve bor atığı ikameli tuğla numunelerinin 

1100 
o
C‟de piĢirilmesi ile elde edilmiĢtir. Sonuç olarak; silis dumanı ve bor atığının belirli 

oranlarda tuğla üretiminde kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Atıkların tuğla yapı malzemesi üretimine katılmasıyla çevresel atıklar değerlendirilmiĢ, bu 

değerlendirmede ciddi ekonomik kazançlar sağlanmıĢ olacaktır. Ayrıca çevre dostu 

sürdürülebilir yapı malzemesi üretimi gerçekleĢecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tuğla, bor atığı, silis dumanı, su emme özelliği 

 

1. GĠRĠġ 

Tarihin en eski yapı malzemesi olan tuğlanın tarihte ilk kez M.Ö 6000 yıllarında üretildiği 

tespit edilmiĢtir [1]. Ġlk piĢmiĢ tuğlanın ateĢin bulunduğu M.Ö 3000 yıllarında üretildiği 

tahmin edilmektedir [2]. M.Ö. 4000 yılında Babil Kulesinin yapımında kullanılan 85 000 adet 

tuğla, tarih içerisindeki tuğlanın ilk seri üretimi özelliğini taĢımaktadır [3]. 

Teknolojinin geliĢmesi ve farklı özelliklerde tuğla ihtiyacı, bu malzemenin özelliklerinde 

iyileĢmeye gidilmesine yönlendirmiĢtir. Bu iyileĢtirme genellikle endüstriyel atıklarla 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Silis dumanı, uçucu kül, çelik tozu, ferrokrom cürufu, mermer tozu, cam 

atığı, cam tozu ve bor atığı gibi katkılar kullanılmıĢtır [4,5]. 

Endüstriyel atıkların tuğla sektöründe kullanılmasına iliĢkin çalıĢmalara bakıldığında; 

Christogerou vd. (2009) [6] çalıĢmalarında seramik üretiminde kullanılan kil malzemesine 

%0, %5 ve %15 oranında bor atığı ikame edip elde ettiği karıĢımı 800 
0
C, 850 

0
C, 900 

0
C, 950 

0
C sıcaklıklarda piĢirmiĢtir. Üretilen numunelere uygulanan deneyler sonucunda, en uygun 

sonuçları %5 oranında bor atığının 900 
0
C piĢirmesiyle elde etmiĢlerdir. 

Sömer (2014) [7] geçmiĢ dönemlerde Anadolu‟da Burdur ve Isparta illeri içerisinde yer alan 

Kremna, Ġncirlihan Kervansarayı, Adada, Sığırlık Harabesi, Zorzila ve Psidia Antiokya gibi 

ören yerlerinde kullanılmıĢ taĢ, tuğla ve harç (bağlayıcı ve agrega) gibi yapı malzemelerinin 

deneysel çalıĢmalarını yapmıĢtır. Tarihi yerlerdeki yapılardan alınan yapı malzemelerini (taĢ, 

tuğla, harç) fiziksel (birim hacim ağırlık, kütlece ağırlıkça su emme, hacimce su emme, özgül 

ağırlık, kompasite, porozite, doyma derecesi ve kılcal su emme) ve mekanik deneylere (basınç 

dayanımı, eğilme dayanımı, noktasal yük indeksi, poisson oranı, Schmidt çekici, ultrasese 

hızı, dinamik elastisite modülü, elastisite modülü) tabi tutmuĢtur. Sonuç olarak, numunelerin 

fiziksel ve mekanik özellikleri gibi karakteristik özelliklerin ortaya çıkmasını olanak 

sağlamıĢ, weka (model) denklemleri oluĢturarak birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, basınç 

dayanımı ve eğilme dayanımının birbirleri ve deney değerleri arasındaki iliĢkiler uygun 

olduğunu belirlemiĢtir. 

Abbas vd. (2017) [8] toprak içerisine uçucu kül (kömürün yan ürünü) ikame ederek 

geleneksel harman tuğlası üretmiĢlerdir. Ürettikleri tuğlalara fiziksel ve mekanik deneyler 

uygulamıĢlardır. Elde ettikleri verilere göre uçucu kül içeren tuğlaların basınç dayanımının ve 

birim hacim ağırlığının, uçucu kül içermeyen harman tuğlalarına kıyasla daha düĢük olduğunu 

tespit etmiĢlerdir. Ayrıca, uçucu kül içeren harman tuğlalarının, ekonomik çözüm sağlayacak 

daha sürdürülebilir tuğlalar üretmekte yardımcı olabileceği sonucuna varmıĢlardır. 

Rahman vd. (2018) [9] tuğla üretiminde bağlayıcı olarak uçucu kül ve palmiye yağı külü 

kullanarak tuğla performansını araĢtırmıĢlardır. Ürettikleri tuğlaların performansını 

belirlemek için, uçucu kül ve palmiye yağı yakıt külünün farklı yüzdelik ve 

kombinasyonlarda basınç dayanımı, su emme ve ısıl ağırlık ölçümsel analiz testleri 

yapmıĢlardır. Testlerden elde edilen sonuçlara göre, hem uçucu kül hem de palmiye yağı yakıt 

külü içeren tuğlaların, Malezya Standardı MS 76 ve ASTM C55-11'e göre su emme 

gereksinimlerini karĢılayacağını ortaya koymuĢlardır. Ürettikleri tuğlaların geleneksel 

tuğlalardan daha düĢük maliyetli olduğu sonucuna varmıĢlardır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

2.1.1. Silis dumanı 

Silis dumanı, silisyum ve ferrosilikon endüstrisindeki eritme iĢlemi ile kristal olmayan silika 

olarak üretilmektedir [10,11].  

ÇalıĢmada kullanılan ve Çizelge 1‟de ana bileĢenleri verilen silis dumanı; Antalya‟da bulunan 

Elektrometalürji tesislerinden temin edilmiĢtir. 

Çizelge 1. Silis Dumanı ana bileĢenleri [12] 
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BileĢen SiO2 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 Na2O Kızdırma Kaybı  

(%) 90.80  2.550 0.940 1.930 1.020 ---- 1.57 

 

2.1.2. Bor atığı 

ÇalıĢmada materyal olarak kullanan bor atığı EskiĢehir-Kırka yatağında bulunan ETĠ Bor 

iĢletmelerine ait bor iĢleme tesisi atığı kullanılmıĢtır. Çizelge 2‟de kimyasal analizi sunulan 

bor atığının içerisinde bağlayıcılık için önem arz eden kuvars (SiO2), demir oksit (Fe2O3) ve 

alümina (Al2O3) gibi bileĢikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra magnezyum oksit (MgO) ve 

kalsiyum oksitte (CaO) bulunmaktadır.  

Çizelge 2. Bor atığının kimyasal özellikleri [13] 

BileĢen  B2O3 CaO MgO SiO2 Na2O Al2O3 Fe2O3 K2O Kızdırma 

Kaybı 

Bor atığı 

% 

25 10.38 13.94 12.98 5.67 0.96 0.20 0.72 29.15 

 

2.1.3. Killi toprak 

ÇalıĢmada kullanılan tuğla kili Kastamonu-TaĢköprü yöresine ait olup, Çizelge 3‟de 

mineralojisi verilmektedir. Kastamonu Üniversitesi Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‟nde incelenen tuğla kili içerisinde en fazla silisyum (Si) en 

az potasyum (K) elementinin olduğu görülmektedir. Ayrıca kil bünyesinde alüminyum (Al), 

kalsiyum (Ca), oksijen (O), demir (Fe) ve magnezyum (Mg) elementleri de yer almaktadır.  

Çeyrekleme yöntemi ile kil yığınlarından alınan hammadde, üretime katılmadan önce 

laboratuvar tipi merdaneli ezicide öğütüldükten sonra 1mm‟lik elek altı malzeme elde 

edilmiĢtir. Tüm katkı maddeleri de aynı iĢlemlere tabi tutulmuĢtur. 

Çizelge 3. Kil mineralojisi 

Element O Mg Al Si Nb K Ca Fe 

Ağırlık 

(%) 

21.83 1.87 8.67 38.49 5.21 2.06 14.95 6.93 

 

 

2.1.4. KarıĢım suyu 

ÇalıĢma kapsamında yapılan tuğla yapı malzemesi üretiminde Sinop ili Boyabat ilçesi içme 

suyu kullanılmıĢtır. 

 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Tuğla numunelerinin üretimi 

 

Katkılı tuğla numunelerinin üretimi Sinop ili Boyabat ilçesinde bulunan Emek Tuğla 

Fabrikası Ar-Ge laboratuvarında yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmaya Kastamonu ili TaĢköprü ilçesinde bulunan killi toprak yığınlarından ana 

malzemenin alınmasıyla baĢlanmıĢtır (Görsel 1). 
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Görsel 1. Killi toprak yığını 

Tuğla hamuru için hazırlanan karıĢım reçetesi Çizelge 4‟ de verilmiĢtir. Yoğurma suyu 

hazırlanan numunelere her bir karıĢıma toplam malzeme ağırlığının %20‟si oranında ilave 

edilmiĢtir. Tabloda yer alan REF; referans numunesini, %3 KT; %3 oranında silis dumanı ve 

bor atığı katkılı tuğla numunelerini, %6 KT; %6 oranında silis dumanı ve bor atığı katkılı 

tuğla numunelerini ve %6 KT; %6 oranında silis dumanı ve bor atığı katkılı tuğla 

numunelerini ifade etmektedir. 

Çizelge 4. KarıĢım reçetesi 

Reçete Silis Dumanı Bor Atığı Killi Toprak KarıĢım Suyu 

REF - - 100 20 

%3 KT 3 3 94 20 

%6 KT 6 6 88 20 

%9 KT 9 9 82 20 

 

Silis dumanı, bor atığı ve killi toprak numuneleri ilk olarak etüv fırınında, etüv kurusu haline 

getirilmiĢtir. Daha sonra hassas terazide reçetede verilen oranlarda tartılarak hamur 

oluĢturulacak karıĢım kabına alınmıĢtır. Hazırlanan kuru karıĢıma azar azar su ilave edilerek 

plastik bir kıvama getirilir. Elde edilen tuğla hamuru rutubetini kaybetmeyecek biçimde 24 

saat dinlendirilmeye bırakılmıĢtır. Dinlendirme iĢlemi yapılmadığı takdirde tuğla bünyesinde 

mikrofraktürler meydana gelmekte, bu da ileriki yaĢlarda çatlak oluĢumuna neden olmaktadır. 

Dinlendirildikten sonra mikserde içinde hava kabarcığı kalmayıncaya kadar (5 dakika) 

karıĢtırılmıĢtır. Yoğurma iĢlemi bittikten sonra plastik kıvamda hazırlanan karıĢım çelik 

kalıplara dökülmüĢ, 24 saat normal hava Ģartlarında bekletildikten sonra kalıplardan 

çıkarılmıĢtır. Çıkarılan tuğla numuneleri yarı açık bir alanda 7 gün kurumaya bırakılmıĢ, 7 

günün sonunda 900, 1000 ve 1100 °C sıcaklıkta hoffmann fırın sistemi kullanılarak 

piĢirilmiĢtir. PiĢirme sırasında fırın sıcaklığı kademeli bir Ģekilde arttırılmıĢtır. Fırından 

çıkarılan tuğla numuneleri oda sıcaklığına getirilmiĢtir  (Görsel 2). PiĢirilen numuneler su 

emme deneyine tabi tutulmuĢtur. 
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Görsel 2. Silis dumanı ve bor atığı katkılı tuğla numuneleri 

2.2.2. Numunelere uygulanan su emme deneyi (Ağırlıkça) 

 

Numunelerin ağırlıkça su emme oranlarının belirlenmesi için numuneler bir kap içerisinde 3 

saat süreyle kaynatılmıĢtır. Numuneler kap içerisinden alınarak, su içerisindeki asılı ağırlıkları 

(W2) ölçülmüĢtür. Asılı ağırlıkları ölçülen numuneler su içerisinden alınıp bir bez yardımıyla 

kurulandıktan sonra suya doygun yüzey kuru ağırlıkları (W3) ölçülmüĢtür. Daha sonra 

numuneler 105 
0
C sıcaklıktaki etüv fırınında 24 saat süreyle kurutulduktan sonra tekrar 

tartılmıĢtır (W1). Bulunan değerler kullanılarak su emme değerleri TS EN 771-1+A1‟e göre 

aĢağıda verilen eĢitlikler yardımıyla hesaplanmıĢtır [14]. Sa ağırlıkça su emme oranını ifade 

etmektedir. 

Sa=W3-W1/W3 

 

3. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDĠRME 

Tuğlanın dayanıklılığı etkileyen unsurlardan biri de su emilimidir. Tuğla içyapısı bünyesine 

suyun girmemesi için yoğun olmalıdır. Aksi takdirde suyun dayanıklılığını azaltmaktadır.   

Görsel 3‟de verilen su eme oranları incelendiğinde; en iyi sonucun %9 oranında silis dumanı 

ve bor atığı katkısıyla elde edildiği görülmektedir. 900 
o
C‟ de piĢirilen tuğla numunelerinde 

katkı miktarının artmasıyla su emme oranın da artıĢ meydana geldiği görülmüĢtür. 1000 
o
C‟de 

su emme miktarında artıĢ görülmüĢ ve en iyi değer %6 oranında katkılı numunelerden elde 

edilmiĢtir. 1100 
o
C‟de katkı miktarının artmasıyla su emme oranında azalma meydana 

gelmiĢtir. Bunun tuğla içyapısında yüksek sıcaklığın etkisiyle kristalleĢme meydana 

gelmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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Görsel 3. Numunelerin su emme oranı 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Silis dumanı ve bor atığının aynı miktarda kullanılarak üretilen katkılı tuğla numuneleri 

referans tuğla numunesiyle karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen sonuçlar aĢağıda sunulmuĢtur. 

 900 
o
C‟de piĢirilen katkılı tuğla numunelerinde silis dumanı ve uçucu kül miktarının 

artmasıyla su emme oranında artıĢ meydana gelmiĢtir.  

 1000 
o
C‟de piĢirilen katkılı tuğla numunelerinde katkı miktarının artmasıyla su emme 

oranında artıĢ meydana gelmiĢtir. 900 
o
C‟de piĢirilen numunelere oranla bu artıĢ daha 

az miktardadır. 

 1100 
o
C‟de piĢirilen katkılı numunelerin en düĢük su emme oranına sahip olduğu 

görülmüĢtür.  

 Bor atığı ve silis dumanı katkılı örneklerin su emme miktarları standartta verilen 

değerin üstünde olduğu tespit edilmiĢtir.  

Endüstriyel katkıların belli oranlarda karıĢtırılarak tuğla numunesine katılması, tuğla 

özelliklerini iyileĢtireceği ve uygun oranlarda ikame edilmesi durumunda kullanımında 

herhangi bir sakınca olmayacağı sonucuna varılmıĢtır. Endüstriyel atıkların tuğla üretiminde 

kullanılması, atıkların bertaraf edilerek çevreyi korumakla kalmayacak, ayrıca atık depolama 

maliyetini düĢürecektir.  
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ÖZET 

Fosil yakıtların giderek tükenmesi ve yaĢanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı, 

enerji oldukça pahalı hale gelmektedir. Bu durum ülkeleri alternatif enerji kaynakları 

üretmeye yöneltmektedir. Alternatif enerji kaynağı aramanın yanı sıra yapı inĢasında 

kullanılacak malzemelerin ısı geçiĢini engelleyecek özellikte üretilmesi de farklı bir yöntem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Isı iletimi düĢük malzeme kullanımı Ģimdilerde kullanılan 

petrol kökenli (EPS, XPS vb.) yalıtım malzemesi kullanımını azaltarak daha sağlıklı bir 

ortamda yaĢama imkanı sunmaktadır. 

Bu çalıĢmada; endüstriyel atık olan bor atığı ve yerel kaynaklarımızdan olan ve 

NevĢehir ilinden temin edilen asidik pomza kullanılarak ısı iletim katsayısı düĢük tuğla yapı 

malzemesi üretilmesi amaçlanmıĢtır. Ġlk olarak aynı oranlarda (%5, %10, %20)  bor atığı ve 

asidik pomza kullanılarak tuğla üretimi yapılmıĢtır. Ardından üretilen tuğla numuneleri 900 

ve 1000 
o
C‟de piĢirilmiĢtir. Üretimi tamamlanan numuneler ısıl performansının belirlenmesi 

için ısı iletim katsayısı tayini deneyine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen veriler piyasada bulunan 

standart tuğla ile karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda; %20 oranında bor atığı ile pomza 

kullanılan ve 900 
o
C‟de piĢirilen tuğla numunelerinin en düĢük ısı iletim katsayısına sahip 

olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak bor atığı ve pomza katkılı tuğlanın yapı sektöründe 

kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı görülmüĢtür. Bunun yanı sıra atık malzeme 

kullanımı ile çevre dostu yapı malzemesi üretilebileceği ve bu sayede atıklarında ekonomiye 

tekrardan katılabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bor atığı, pomza, tuğla, ısı iletim katsayısı 

 

1. GĠRĠġ  

Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileĢenlerinden biri olduğu, yaĢam 

standartlarının yükseltilmesinde hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir bir 
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kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen diğer bir 

husustur [1]. 

Fosil yakıtların giderek tükendiği ülkemizde enerji daha pahalı hale gelmektedir. Türkiye 

enerji konusunda %70 oranda dıĢa bağımlı bir ülkedir. Ayrıca tüm dünyanın çevre kirliliği ve 

küresel ısınmayla mücadele ettiğini göz önünde bulundurursak binalara uygulanan ısı 

yalıtımı, çevre kirliliği, küresel ısınma ve enerji konusunda en iyi ve en ekonomik çözümdür 

[2]. 

Binaların atmosfer koĢullarına en çok maruz kaldığı bölümlerden biri de dıĢ duvarlardır. DıĢ 

duvarlarda en çok kullanılan yapı malzemesi ise tuğla dır. Tuğla yapı malzemesinin 

iyileĢtirilmesi üzerini çok çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar incelendiğinde; 

Kiraz (2010) [3] endüstriyel bir atık olan siklon külü ve uçucu kül ile hafif duvar malzemesi 

üretimini araĢtırmıĢtır. Ürettikleri duvar malzemesine yalıtıma ve hafifliğe yardımcı olması 

için genleĢtirilmiĢ perlit ilave etmiĢlerdir. Hazırlanan numuneler üzerinde basınç ve eğilme 

dayanımı, su emme, birim ağırlık ve ısı yalıtımı düzeyini belirlemek için birçok test 

yapmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda üretilen malzemenin çok boĢluklu yapıda, hafif, su emme, 

mukavemet ve ısı yalıtım değerleri gibi fiziksel, mekanik ve ısıl özelliklerinin yeterli 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Çelik (2010) [4] çalıĢmasında farklı boyutta ürettiği hafif tuğla numunelerini piĢme sıcaklığı, 

pres basıncı gibi parametreler belirleyerek fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini 

optimize etmiĢtir. Yaptığı çalıĢmaların sonucunda, Menderes perlitlerinden bor ve kil katkılı 

olarak üretilen tuğlaların, teknolojik özellikleri bakımından yapı sektöründe kullanılabilir 

olduğunu belirlemiĢtir. 

Binici vd. (2011) [5] ponza, barit, kolemanit ve yüksek fırın cürufu kullanarak ürettikleri 

harçların dayanımını ve sülfat etkisini araĢtırmıĢlardır. Katkı çeĢidi ve katkı miktarının harçlar 

üzerinde oluĢturacağı mekanik, fiziksel ve kimyasal etkileri incelemiĢlerdir. ÇalıĢma 

sonucunda, katkı oranı arttıkça 28 ve 180 günlük basınç dayanım değerlerinin diğer katkılara 

göre arttığı ve sülfatlı ortamdan kaynaklanan kütle kaybının azaldığını ortaya koymuĢlardır. 

Akyıldız (2012) [6] bor atığı ve zeolit gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğumuz 

minerallerin beton üretiminde değerlendirilmesi ve betonun dayanım ve dayanıklılığı 

üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢtır. Çimento, bor atığı, zeolit üzerinde kimyasal, fiziksel, 

mekanik, mineralojik analizler yapmıĢtır. Deneyler sonucunda 56 günlük basınç dayanımında 

%88 artıĢ olduğunu, basınç ve yarma dayanımı sonuçları %3 bor atığı katkısının betonun 

dayanım özelliklerini iyileĢtirdiğini saptamıĢtır. Ayrıca %3 katkılı betonların su emme 

yüzdesinin referans numuneye yakın değerde olduğunu, özellikle bor atığı katkılı betonların 

uzun vadede dayanımının arttığı ve bor atığı katkısının puzolonik materyal olarak 

kullanılabilir olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Erdoğan (2016) [7] halı atıklarının bor minerallerinden olan ham kolemanite cevheri ve 

kolemanite baraj atığı katkılı solüsyon ile karıĢtırılarak konutlarda kullanılabilecek izolasyon 

malzemesi üretmiĢtir. Seri üretim için optimum karıĢım oranlarını belirleyip, ürünün fiziksel 

özelliklerini tespit etmiĢtir. Üretilen malzemenin binalarda kullanılan benzer ürünler ile 

fiziksel özelliklerini karĢılaĢtırmıĢtır. ÇalıĢma sonunda, ürünün yapı ve inĢaat sektöründe 

rahatlıkla kullanılabilecek yüksek ısı ve ses yalıtım sağlayan bir ürün olduğu tespit etmiĢtir. 

Demirel ve Nasıroğlu (2017) [8] bor madeni, mineralleri ve atıklarının çimentoda kullanım 

yöntemlerini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma kapsamında özellikle kolemanit, borik asit, boraks, 
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tinkal, belit gibi bor mineralleri ve atıklarının çimentonun priz süresine, betonun basınç 

dayanımına ve yalıtım endüstrisine etkilerini vurgulamıĢlardır. 

Bu çalıĢmada; yerel hammaddelerimizden olan pomza ve kıymetli endüstri atığı olan bor atığı 

kullanılarak üretilen tuğla yapı malzemesinin ısı iletim katsayısı üzerinde durulması 

hedeflenmiĢtir. Aynı oranlarda (%5, %10 ve %20) oranlarda bor atığı ve pomza kullanılarak 

üretilen tuğlaların ısı iletim katsayısının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

2.1.1. Pomza 

ÇalıĢmada, NevĢehir/Çardak bölgesinde MetaĢ Madencilik Ltd. ġti‟ye ait ocaktan alınan 

pomza hafif agrega olarak beton üretiminde kullanılmıĢtır. Maden Tetkik Arama verilerine 

göre, Çardak bölgesinde, iyi kalitede, 82.612.500 m
3
 görünür rezerv, 87.592.000 m

3
 

muhtemel rezerv ve 68.445.000 m
3
 mümkün rezervin bulunmaktadır [9]. Çizelge 1‟de tuğla 

üretiminde kullanılan pomza agregasının kimyasal özellikleri sunulmuĢtur. 

 

Çizelge 1. Pomza agregaların kimyasal analizi 

Kimyasal Özellikleri 

BileĢenler 

(%) 

SiO2  Al2O3  Fe2O3 CaO MgO K2O 

Oran (%) 74.10 13.45 1.40 1.17 0.35 4.10 

 

2.1.2. Bor atığı 

ÇalıĢmada materyal olarak kullanan bor atığı EskiĢehir-Kırka yatağında bulunan ETĠ Bor 

iĢletmelerine ait bor iĢleme tesisi atığı kullanılmıĢtır. Çizelge 2‟de kimyasal analizi sunulan 

bor atığının içerisinde bağlayıcılık için önem arz eden kuvars (SiO2), demir oksit (Fe2O3) ve 

alümina (Al2O3) gibi bileĢikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra magnezyum oksit (MgO) ve 

kalsiyum oksitte (CaO) bulunmaktadır.  

Tablo 2. Bor atığının kimyasal özellikleri [10] 

BileĢen  B2O3 CaO MgO SiO2 Na2O Al2O3 Fe2O3 K2O Kızdırma 

Kaybı 

Bor atığı 

% 

25 10.38 13.94 12.98 5.67 0.96 0.20 0.72 29.15 

 

2.1.3. Killi toprak 

ÇalıĢmada kullanılan tuğla kili Kastamonu-TaĢköprü yöresine ait olup, Çizelge 3‟de 

mineralojisi verilmektedir. Kastamonu Üniversitesi Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‟nde incelenen tuğla kili içerisinde en fazla silisyum (Si) en 

az potasyum (K) elementinin olduğu görülmektedir. Ayrıca kil bünyesinde alüminyum (Al), 

kalsiyum (Ca), oksijen (O), demir (Fe) ve magnezyum (Mg) elementleri de yer almaktadır.  

Çeyrekleme yöntemi ile kil yığınlarından alınan hammadde, üretime katılmadan önce 

laboratuvar tipi merdaneli ezicide öğütüldükten sonra 1mm‟lik elek altı malzeme elde 

edilmiĢtir. Tüm katkı maddeleri de aynı iĢlemlere tabi tutulmuĢtur. 
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Tablo 3. Kil mineralojisi 

Element O Mg Al Si Nb K Ca Fe 

Ağırlık 

(%) 

21.83 1.87 8.67 38.49 5.21 2.06 14.95 6.93 

 

2.1.4. KarıĢım suyu 

ÇalıĢma kapsamında yapılan tuğla yapı malzemesi üretiminde Sinop ili Boyabat ilçesi içme 

suyu kullanılmıĢtır. 

 

2.2. Metot 

2.2.1. Bor atığı ve pomza katkılı tuğla numunelerinin üretimi 

 

Katkılı tuğla numunelerinin üretimi Sinop ili Boyabat ilçesinde bulunan Emek Tuğla 

Fabrikası Ar-Ge laboratuvarında yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmaya Kastamonu ili TaĢköprü ilçesinde bulunan killi toprak yığınlarından ana 

malzemenin alınmasıyla baĢlanmıĢtır (ġekil 1). 

 

Görsel 1. Killi toprak yığını 

Tuğla hamuru için hazırlanan karıĢım reçetesi Tablo 4‟ de verilmiĢtir. Yoğurma suyu 

hazırlanan numunelere her bir karıĢıma toplam malzeme ağırlığının %20‟si oranında ilave 

edilmiĢtir. Tablo 4‟de numune üretiminde kullanılacak karıĢım reçetesi verilmiĢtir. Tablo‟da 

yer alan REF; referans numunesini, %5 P+%5 BA; %5 oranında pomza ve bor atığı katkılı 

tuğla numunelerini, %10 P+%10 BA; %10 oranında pomza ve bor atığı katkılı tuğla 

numunelerini, %20 P+%20 BA; %20 oranında pomza ve bor atığı katkılı tuğla numunelerini 

ifade etmektedir. 

 

 

 

Tablo 4. KarıĢım reçetesi 

Reçete Killi Toprak (%) Bor Atığı (%) Pomza (%) Su (%) 

REF 100 - - 20 

%5P+%5 BA 90 5 5 20 
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%10P+%10 BA 80 10 10 20 

%20P+%20 BA 60 20 20 20 

 

2.2.2. Numunelere uygulanan ısı iletimi katsayısı tayini deneyi 

 

Üretilen tuğlalarının ısı yalıtım özelliklerinin belirlenmesi için, ısı yalıtım özelliğinin en 

önemli ölçütü olan ısı iletkenlik katsayısı belirlenmiĢtir. 

Deney, Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü Ar-Ge Laboratuvarlarında yapılmıĢtır. Her 

bir numune üç farklı ısı ve nem koĢulları altında teste tabi tutulmuĢtur. Her bir test en az 10 

termal ölçümden oluĢmuĢtur. Isı iletim katsayısı ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanmıĢtır [11]. 

 

3. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

Numunelerin katı cisimlerin ısı iletim katsayısı tayini deney sonuçları Görsel 2‟de verilmiĢtir. 

Grafik incelendiğinde; 900 
o
C‟de piĢirilen numunelerde katkı miktarının artmasıyla ısı iletim 

kat sayısında azalma olduğu görülmüĢtür. Bulunan değerler sırasıyla 0,95, 0,85, 0,81 0,77 

W/mK‟dir. En düĢük ısı iletim kat sayısı 0,77 W/mK ile %20 oranında bor atığı ve pomza 

katkılı tuğla numunelerinden elde edilmiĢtir.  1000 
o
C‟de piĢirilen numunelerde de katkı 

miktarının artması ile ısı iletim kat sayısında azalma olduğu gözlenmiĢtir. En yüksek değer 

1,15 W/mK ile referans numunelerinden elde edilirken en düĢük değer ise 0,88 W/mK ile 

%20 oranında bor atığı ve pomza katkılı numunelerden elde edilmiĢtir. 

 

 

Görsel 2. Numunelerin ısı iletim katsayısı değerleri 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada; yerel hammaddelerimizden olan pomza ve kıymetli endüstri atığı olan bor atığı 

kullanılarak üretilen tuğla yapı malzemesinin ısı iletim katsayısı üzerinde durulmuĢ, aynı 
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oranlarda (%5, %10 ve %20) oranlarda bor atığı ve pomza kullanılarak üretilen tuğlaların ısı 

iletim katsayısının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda yapılan deneyler 

sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde; 

 Pomza ve bor atığının tuğla iyileĢtirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı 

görülmüĢtür.  

 En iyi sonuç %20 oranında pomza ve bor atığı katkılı numunelerden elde edilmiĢtir. 

 En uygun piĢirme sıcaklığının 900 oC olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 Pomza ve bor atığı katkısının uygun oranlarda tuğla üretiminde kullanılabileceği tespit 

edilmiĢtir. 

 Bor atıkların uygun sektörlerde değerlendirilmesi, doğaya bırakılan atıkların hava, su 

ve toprak kirliliğinin önlenmesinde son derece önemli bir adım olacağı anlaĢılmıĢtır. 

Tuğla üretiminde kullanılan bor atığı ve pomza katkı maddesi ile elde edilen sonuçlar daha 

detaylı araĢtırılmalı ve endüstriye kazandırılması yönünden ciddi bir Ģekilde ele alınmalıdır. 

Seramik, sektörü baĢta olmak üzere birçok alanda kullanılan pomza ve bor atığı malzemesi 

inĢaat sektörüne katılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden seçilen üç Ģehir merkezindeki 

(Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep) standart süreli yağıĢlar için (t=5, 10, 15, 30 dakika, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 saat) uygun dağılım modelinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bir diğer 

önemli amacı da, analiz yapılan istasyonlarda çeĢitli tekerrür süreleri için (T=2, 5, 10, 25, 50, 

100 ve 500 yıl) en uygun yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemlerinin belirlenmesidir. 

AraĢtırılan 3 istasyonun 1959-2000 yılları arasındaki belirli süreli maksimum yıllık yağıĢ 

değerleri Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünden elde edilmiĢtir. Sırasıyla 

GenelleĢtirilmiĢ ekstrem dağılımlar, Gumbel, Normal, iki parametreli Lognormal, üç 

parametreli Lognormal, Gamma, Pearson ve Logpearson dağılımları kullanılarak uygun 

dağılım fonksiyonları ve belli tekerrürlü yağıĢ Ģiddetleri elde edilmiĢtir. Uygun dağılım 

fonksiyonları parametreleri belirlenirken momentler yöntemi ve maksimum olabilirlik 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Standart sürekli yağıĢa en uygun dağılım fonksiyonu χ2 uyum testi 

sonuçları karĢılaĢtırılarak belirlenmiĢtir. Tekerrür süreleri için sekiz yağıĢ Ģiddeti-süre-

tekerrür denklemi lineer olmayan tahmin yöntemiyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Uygun denklem lineer 

olmayan tahmin yöntemindeki korelasyon katsayıları incelenerek seçilmiĢtir. 

Farklı istatistik dağılımların farklı standart süreler için uygun olabilmektedir. Kullanılan sekiz 

farklı yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemi bir istasyondan baĢka bir istasyona değiĢmektedir. 

Adıyaman istasyonunda bütün tekerrür süreleri için 
 ctb

a
i

.1
  denklemi seçilmiĢtir. 

Diyarbakır istasyonunda 

 
b

i a
t c

 


 denklemi ( T = 2, 5, 25 ve 100 yıl için), 
a

i
b t




 

denklemi ( T = 10 yıl için) ve 

 
b

a
i

t c



 denklemi ( T =50 ve 500 yıl için) seçilmiĢtir. 
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Gaziantep istasyonunda en büyük korelasyon katsayılarına sahiptir oldukları için,  

 b

a
i

t c



 denklemi ( T = 2, 5 ve 100 yıl için), 

 
b

a
i

t c



 denklemi ( T = 10, 25 ve 500 

yıl için) ve 
a

i
b t




 denklemi ( T =50 yıl için) seçilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: YağıĢ ġiddeti-Süre-Tekerrür Denklemleri, Ġstatistiksel Dağılımlar, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

 

THE ANALYSIS OF RAINFALL INTENSITY-DURATION-FREQUENCY 

RELATIONSHIPS IN SOME CITY CENTERS IN SOUTHEASTERN ANATOLIA 

REGION 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to estimate the fitted distribution model for standard durations 

(t=5, 10, 15, 30 minutes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 hours) in analyzed chosen three city center 

in Southeastern Anatolia Region (Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep). An another important 

purpose is to get the best fitted rainfall intensity-duration-frequency functions for various 

return periods (T=2, 5, 10, 25, 50, 100 ve 500 years) in analyzed stations.  

Records of observed maximum annual rainfall values for standard durations from 1959-2000 

years at three stations are obtained from Turkish State Meteorological Service. The fitted 

distribution functions and the rainfall intensities are obtained by using Generalized Extreme 

Values, Gumbel, Normal, Two-parameter Lognormal, Three-parameter Lognormal, Gamma, 

Pearson type III and Logpearson type III distributions respectively. Moments method and 

maximum likelihood methods are used while determining the proper distribution functions 

parameters. χ2 goodness-of-fit tests were used to choose the best statistical distribution among 

them. Eight rainfall intensity-duration-frequency equations are compared for return periods 

using the nonlinear estimation methods. The appropriate equation is chosen by investigating 

the correlation coefficients in the nonlineer estimation. 
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For all return periods, 
 ctb

a
i

.1
  was chosen in Adıyaman station. In Diyarbakır station,  

 
b

i a
t c

 


 ( for T = 2, 5, 25 and 100 years), 
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i
b t




 ( for T = 10 years) and 

 
b

a
i

t c



 ( for T =50 and 500 years) was selected. And in Gaziantep station,  

 b

a
i

t c



  ( for T = 2, 5 and 100 years), 

 
b

a
i

t c



  (for  T = 10, 25 and 500 years) and 

a
i

b t



 ( for T =50 years) were chosen, because they possessed the largest correlation 

coefficients..  

Different statistical distributions can be appropriate for different standard durations. The used 

eight different rainfall intensity-duration-frequency equations differ from a station to another.        

Keywords : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Rainfall intensity - duration – frequency equations, 

Statistical distribution function, , Southeastern Anatolia Region 

 

1. GĠRĠġ 

Hidrolojinin en önemli elemanlarından biri olan yağıĢ, atmosferden sıvı yada katı olarak 

yeryüzüne düĢen her türlü nem Ģekli olarak tanımlanır. YağıĢın katı haline kar, dolu, çiğ, 

kırağı; sıvı haline ise yağmur adı verilir. YağıĢ olayının atmosferde oluĢup yere düĢmesine 

kadar olan kısmı ile meteoroloji, yağıĢ ölçümlerinin sonuçlarıyla hidroloji ilgilenir. 

Hemen hemen bütün su yapılarının, yol ve demiryolu gibi ulaĢtırma yapılarının ve kentsel 

bölgelerin taĢkınlardan korunması; taĢkınlar sonucu ortaya çıkan can ve mal kaybının makul 

düzeylere düĢürülmesi amacıyla taĢkın kontrol yapıları inĢa edilmektedir. AkıĢ gözlemi 

bulunmayan akarsularda, kentsel yerleĢim bölgelerinde, yüksek taban suyu bulunan tarım 

alanlarında, havza morfolojik özellikleri, zemin ve bitki örtüsü gibi faktörler gözetilerek 

taĢkın kontrolü veya drenaj projelerinde kullanılacak yüzeysel akıĢ veya sızma tahminleri 

yapmak gerekir. Bu gereksinim proje yağıĢının dolaylı olarak yüzeysel akıĢa dönüĢtürülmesi 

suretiyle giderilmektedir (AĢıkoğlu 1997). 

Sızma ve yüzeysel akıĢın dolaylı olarak belirlendiği mühendislik hidrolojisi çalıĢmalarında, 

süresi ve tekerrür aralığı ekonomik ilkeler çerçevesinde öngörülen proje yağıĢları kullanılır. 

Basit planlama ve projelendirme aĢamalarında bu bilgi, genellikle proje alanına yakın 

meteoroloji istasyonlarında gözlenen noktasal yağıĢ verilerinin proje alanına uyarlanması 

suretiyle elde edilmektedir (AĢıkoğlu 1997). 
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Standart süreli ve belli tekerrürlü yağıĢlar pek çok mühendislik alanında proje veya model 

girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu özellikteki yağıĢ değerlerinin elde edilebilmesi için, 

meteoroloji istasyonlarında kaydedilen binlerce plüvyograf kaydının incelenmesi sonucunda 

elde edilen standart süreli (t=5, 10, 15, 30 dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 saat) maksimum 

yağıĢ dizi kayıtlarının çıkarılması ve frekans analizlerinin yapılması gerekmektedir.  

Su kaynağı projelerinin planlanması ve tasarlanması için genellikle uygun bir yağıĢ Ģiddeti –

süre-tekerrür iliĢkisi gereklidir. Bu iliĢkiyi belirlemek için önemli araĢtırmalar yapılmıĢtır. 

Literatürde çoğunlukla deneysel olan birçok prosedür ve formül önerilmiĢtir (Chow, 1964; 

Bell, 1969; Chen, 1983; Aron ve diğerleri 1987). Öte yandan, bazı çalıĢmalarda matematiksel 

bir yaklaĢım önerilmiĢtir (Burlando ve Rosso, 1996; Koutsoyiannis ve ark. 1998).  

Biberoğlu (1991) diploma projesi olarak yaptığı çalıĢmada, Ege Bölgesindeki 11 DMĠ 

istasyonundaki standart süreli yağıĢların Gumbel ve lognormal dağılımlar için frekans 

analizini yapmıĢ; Ģiddet-süre-tekerrür bağıntılarını çıkarmıĢ ve bağıntılardaki sabitlerin 

değiĢimini incelemiĢtir. 

Okutan (1995) belli tekerrürlü yağıĢ tahminlerini ne ölçüde etkilediğini incelemek amacıyla 

üç meteoroloji istasyonundaki standart süreli yağıĢların, Gumbel dağılımını esas alarak 

frekans analizini yapmıĢ ve belli tekerrürlü yağıĢ tahminlerini karĢılaĢtırmıĢtır. Okutan ayrıca 

bir istasyonda olasılık dağılım modelinin yağıĢ süresi değiĢtikçe farklı seçilmesi halinde yağıĢ 

tahminlerinde uyumsuzluk olabildiğine iĢaret etmiĢtir. 

Önöz ve Oğuz (1994) YeĢilırmak havzasında 21 meteoroloji istasyonundaki 24 saatlik 

maksimum yağıĢların bölgesel frekans dağılımı için iki parametreli Lognormal, Gumbel, 

Pearson Tip III ve Logpearson Tip III gibi dağılım modellerinden 24 saat süreli sentetik yağıĢ 

dizileri üreterek güçlülük (robustness) açısından karĢılaĢtırmıĢlardır.  

AĢıkoğlu (1997) Ege Bölgesindeki 172 adet istasyonu yıllık yağıĢları ve 23 adet plüvyograflı 

istasyonun sadece 10 dakikalık verileri için belli süreli maksimum yağıĢlarını Gumbel ve iki 

parametreli Lognormal dağılım modelleriyle yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür iliĢkisini incelemiĢtir.  

Güner (1999) yaptığı çalıĢmada, Ege Bölgesindeki plüvyograflı 11 istasyonun verilerini 

kullanarak, Gumbel ve iki parametreli Lognormal dağılım modellerinin uygulanmasında 

dikkat edilmesi gereken hususların ve kısa örnek dizileriyle çalıĢması halinde yapılabilecek 

tahmin hatalarını ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢtır. 

Bükey (2000) Ege Bölgesindeki 11 adet plüvyograflı DMĠ istasyon verilerini kullanarak üç 

tip yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür bağıntılarındaki sabitleri grafik ve analitik yolla hesaplayarak, 

verilerle en uyumlu bağıntıyı yani en uygun modeli en küçük kareler ilkesine göre 

belirleyemeye çalıĢmıĢtır. 

Bartual ve Schneider (2001) Ġspanyanın Alicante Ģehrinde 1925-1992 tarihleri arasındaki 408 

bağımsız yağıĢı GenelleĢtirilmiĢ Ekstrem Değerler (GEV) dağılımını kullanarak iki dakikadan 

240 dakikaya kadar olan standart süreler için incelemiĢlerdir. Dokuz farklı yağıĢ Ģiddeti-süre-

tekerrür bağıntısı kullanmıĢlar. Kullandıkları üç parametreli bağıntıların 5 ile 500 yıl arasında 

değiĢen dönüĢ peryodları için önemli derecede uygun olduklarını göstermiĢlerdir. 

Froehlich (1995) 1 saat ile 24 saat arasında değiĢen süreler için yağıĢ Ģiddeti-süre 

denklemlerinin elde edilmesi amacıyla bir yöntem açıklamıĢtır. Bu yöntemde Amerika Ulusal  

Muhara (2001) Tanzanya‟daki hidrolojik açıdan homojen bölgelerden oluĢturulan çeĢitli 

alanlar için temel istatistiksel dağılımları ve L moment diyagramlarına dayanan bölgesel 
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istatistiksel dağılımları belirlemeyi amaçlamıĢtır. Bu dağılımların parametrelerini 

belirlemiĢtir. ÇeĢitli bölgeler ve sonunda da bütün ülke için doğrusal regresyon modellerini 

oluĢturmuĢtur.  

Froehlich (1995) dört coğrafi bölge için Ulusal Hava Servisi tarafından daha önce hazırlanmıĢ 

olan izoplüvyal haritalardaki verileri kullanarak uzun süreli yağıĢlar için (bir günden 10 güne 

kadar olan süreler için) yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemlerini elde etmiĢtir.  

ġenocak (2004) yaptığı tez çalıĢmasında Türkiye‟deki 24 il merkezindeki standart süreli 

yağıĢlar için (t=5, 10, 15, 30 dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 saat) uygun dağılım modelinin 

belirlemiĢtir. Analiz yapılan istasyonlarda çeĢitli tekerrür süreleri için (T=2, 5, 10, 25, 50, 100 

ve 500 yıl) en uygun yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemlerini sunmuĢtur. 

Bu çalıĢmada birçok istatistik dağılım modeli uygulanarak frekans analizlerinin 

güncellenmesi ve incelenen 3 il merkezindeki (Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep) standart 

süreli yağıĢlar için en uygun dağılım modelinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın önemli bir amacı da, daha önce Türkiye‟de kullanılmamıĢ olan bazı yağıĢ Ģiddeti-

süre-tekerrür bağıntılarının da kullanılarak ne derece uygulanabilir olduğunu belirlemektir. 

Analiz yapılan illerde çeĢitli dönüĢ periyodları için en uygun yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür 

bağıntılarının parametleriyle birlikte belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Türkiye‟de yağıĢların yeni 

yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür bağıntılarla tanımlanması konusunda gerek akademik gerekse 

uygulamalı çalıĢmalar yapan kamu kurum ve kuruluĢlarına bu alanda katkıda bulunmaktır. 

2. MATERYAL VE METODLAR  

2.1. ÇalıĢma Alanı 

 

ÇalıĢma alanı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerden Adıyaman, Diyarbakır 

ve Gaziantep il merkezlerindeki yağıĢ istasyonları seçilmiĢtir (Görsel 1). 

  

Görsel 1. ÇalıĢma Alanı 
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Adıyaman, Orta Fırat bölümü içinde yer alır. Fırat Nehri en önemli akarsuyudur. Güneyi, 

yazları kurak ve sıcak, kıĢları ılık ve yağıĢlı; kuzeyi yazları kurak ve serin, kıĢları yağıĢlı ve 

soğuktur. Doğu Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri arasında köprü konumunda olan ilin iklimi, bu 

özelliği dolayısıyla bölgedeki diğer illerden farklıdır. Senelik yağıĢ ortalaması 835 

milimetredir. 

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında, Mezopotamya‟nın kuzeyinde yer 

almaktadır. Doğuda Batman ve MuĢ, batıda ġanlıurfa, Adıyaman, Malatya, kuzeyde Elazığ ve 

Bingöl, güneyde ise Mardin illeri bulunmaktadır. Diyarbakır'da sert bir kara iklimi egemendir. 

Yazları çok sıcak geçer fakat kıĢları Doğu Anadolu Bölgesi kadar soğuk geçmez. Bunun 

baĢlıca nedeni Güneydoğu Toroslar yayının kuzeyden gelen soğuk rüzgârları kesmesidir. En 

sıcak ortalaması 31 derece, en soğuk ay ortalaması ise 1,8 derecedir. Yıllık yağıĢ ortalaması 

496 milimetre olan Ģehirde, bu yağıĢın %2'lik kısmı yaz aylarında düĢmektedir. Kuzeydeki 

dağların eteklerine doğru gidildikçe yağıĢlar da artar. Güneydoğu Toroslar yayının kuzeyden 

gelen soğuk rüzgârları kesmesi ile son yıllarda yapılan barajların (Karakaya, Atatürk, Dicle ve 

Kral Kızı barajları) oluĢturduğu yapay göletler, geniĢ buharlaĢma yüzeyleri oluĢturmaktadır; 

bu nedenle, Diyarbakır Havzası‟nın kuru havasının nisbî neminde artıĢ olmuĢtur. Diyarbakır 

Ģehrinin en önemli akarsuyu Elazığ ili sınırları içinden çıkan Dicle nehridir. 

Gaziantep, kentin doğusunda ġanlıurfa; batısında Osmaniye ve Hatay; kuzeyinde 

KahramanmaraĢ; güneyinde Suriye; kuzeydoğusunda Adıyaman; güneybatısında da Kilis yer 

almaktadır. Gaziantep, Akdeniz ve kara ikliminin geçiĢ noktasında yer almaktadır. Ġlin güney 

kesimleri Akdeniz ikliminin etkisinde olmakla beraber, genel olarak yazlar sıcak ve kurak, 

kıĢlar ise soğuk ve yağıĢlıdır. Ġlde yağıĢ en çok kıĢ ve ilkbahar aylarında görülür. Yıllık yağıĢ 

ortalaması 529 mm dir. 

 

2.2. Ġstatistiksel Dağılımlar 

 

Olasılık dağılımının tahmini frekans analizi ile gerçekleĢtirilir. En basit olan ve hidrolojide en 

çok kullanılan ifade Weibull formülüdür (Bayazıt 1981) 

1
)(




N

m
xF m

                                                                                                                         (1) 

Frekans analizinin asıl amacı olasılık dağılımlarını kullanarak ekstrem olayların büyüklüğünü 

oluĢ frekansıyla iliĢkilendirmektir. Moment ve maksimum olabilirlik yöntemleriyle tahmin 

edilen bütün parametreler yukarıda verilen Weibull ampirik formülü yardımıyla elde 

edilmiĢtir.  

Bu çalıĢmada analiz edilen tüm istatistiksel dağılımlar ve fonksiyonları Çizelge 1'de 

gösterilmiĢtir.  
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Çizelge 1. Ġstatistiksel Dağılımlar ve fonksiyonları 

Ġstatistiksel Dağılım Fonksiyonları Denklem No 

GenelleĢtirilmiĢ 

ekstrem dağılımlar 

(GEV) (Jenkinson, 

1969) 

k
ux

k

e

k
ux

kxf

/1

1

.

1/1

1.
1

)(






























 

















 




  
(2) 
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(Hazen, 1914) 
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Ġki parametreli  

Gamma dağılımı 
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2.3. Kikare (
2  ) Uyum Testi  

 

Gözlenen bir örnekten elde edilen frekans dağılım fonksiyonunun seçilen bir teorik olasılık 

yoğunluk fonksiyonuna uygunluğunu kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan bir testtir. 

Bu test ile bir grup gözlenen frekansların belirli özelliklere sahip ihtimal dağılım 

fonksiyonlarınca temsil edilip edilemeyecekleri araĢtırılmaktadır. 

Ġhtimal dağılımlarına uygunluk testinde beklenen frekanslar ilgili ihtimal fonksiyonu 

kullanılarak elde edilir. Daha sonra 





i

ii

e

eO 2

2 )(
                                                                                                                  (10) 

eĢitliği ile test istatistiği hesaplanır. Denklemde Oi gözlenen frekanslar, ei ise beklenen 

frekans değerleridir. Serbestlik derecesi 
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mrds  1..                                                                                                                         (11) 

eĢitliği ile tespit edilir. Burada m tahmin edilen parametre sayısı, r ise sınıf aralığı sayısıdır. 

Buna göre gözlenen frekans dağılımının seçilen teorik dağılıma uygun olduğu hipotezini 

kontrol etmek için, seçilen   anlamlılık düzeyine göre 
2  dağılım tablosundan aĢılma 

olasılığı   olan 
2

  değeri okunur. (10) denkleminden hesaplanan 
2  değeri 

2

  dan küçükse 

hipotez kabul edilir. 

2  testi uygulanırken sınıf aralığı sayısı r 5 olmalıdır. 
2  testi ile bir frekans dağılımı çeĢitli 

teorik dağılımlarla da karĢılaĢtırılabilir, en küçük 
2  değerini veren dağılımın gözleme en 

uygun dağılım olduğu kabul edilir (Bayazıt 1981, Kartal 1998). 

2.4. YağıĢ ġiddeti-Süre-Tekerrür Denklemleri  

 

Birim zamanda düĢen yağıĢ yüksekliğine yağıĢ Ģiddeti denir. 

dt

dP
i                                                                                                                                      (12) 

Bir toplam yağıĢ eğrisinde aynı bir ∆t süresi için ∆P yağıĢ yükseklikleri yağıĢ olayının 

baĢlangıcında küçüktür. YağıĢın Ģiddeti genel olarak yağıĢ olayının baĢlangıcında küçüktür, 

sonra yağıĢ Ģiddetlenir ve yağıĢın dinmesine yakın yağıĢ Ģiddeti de hafifler. 

ÇalıĢmada kullanılan yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemleri Çizelge 2‟de sunulmuĢtur.   

Çizelge 2. YağıĢ ġiddeti-Süre-Tekerrür Denklemleri 

Denklem Denklem No 
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YağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemlerinde i verilen bir dönüĢ periyodu için tahmin edilen 

maksimum yağıĢ Ģiddeti, t  yağıĢ süresi ve T tekerrür süresidir (dönüĢ aralığı). 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

3.1. Dağılım parametreleri ve 
2  testi  

 

3 ilde bütün standart sürelerin her biri için (t=5, 10, 15, 30 dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 24 

saat) dağılım fonksiyonlarının hepsi uygulanmıĢtır. Bu fonksiyonlar; GenelleĢtirilmiĢ Ekstrem 

Değerler (GEV) dağılımı maksimum olabilirlik yöntemi ve moment yöntemi, Gumbel 

dağılımı maksimum olabilirlik yöntemi ve moment yöntemi, Normal dağılım maksimum 

olabilirlik yöntemi, iki parametreli Lognormal dağılım maksimum olabilirlik yöntemi, üç 

parametreli Lognormal dağılım maksimum olabilirlik yöntemi ve moment yöntemi, Gamma 

dağılımı maksimum olabilirlik yöntemi ve moment yöntemi, Pearson dağılımı maksimum 

olabilirlik yöntemi ve moment yöntemi, Log-pearson moment yöntemi fonksiyonlarıdır. 

Standart süreler için hangi dağılımın uygun olduğuna karar verebilmek için bütün dağılım ve 

yöntemlerine 
2  testi uygulanmıĢtır. 

2  hesap değerleri 
2  tablo değerleriyle karĢılaĢtırılarak 

dağılım fonksiyonunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmiĢtir. Birden fazla dağılım 

incelenen standart süre için uygun olduğunda ise 
2  hesap değerinin en küçük P ihtimalinin 

en büyük olduğu dağılımın uygun dağılım olduğu kabul edilmiĢtir. Örnek olarak Adıyaman 

istasyonunda 180 dakikalık yağıĢ süresi için bütün dağılımlardan elde edilen 
2  ve P 

değerleri Çizelge 3‟te gösterilmiĢtir.     

Çizelge 3. Adıyaman istasyonu 180 dakikalık yağıĢa istatistiksel dağılımların 
2  ve P değerleri 

Ġstatistiksel Dağılım 2  
p 

GEV ( Max. Olabilirlik ) 3,00 0,5578 

GEV ( Moment ) 6,50 0,1648 

Gumbel ( Max. Olabilirlik ) 4,00 0,5494 

Gumbel ( Moment ) 6,50 0,2606 

NORMAL  ( Max. Olabilirlik) 6,00 0,3062 

LOGNORMAL ( Max. Olabilirlik ) 9,00 0,1091 

LOGNORMAL ( 3 P ) ( Max. Olabilirlik ) 4,00 0,5494 

LOGNORMAL ( 3 P ) ( Moment ) 4,50 0,3425 

GAMMA ( Max. Olabilirlik ) 5,00 0,2873 

GAMMA ( Moment ) 4,50 0,4799 

PEARSON III ( Max. Olabilirlik ) 9,00 0,1091 

PEARSON III ( Moment ) 6,00 0,1991 

LOGPEARSON III ( Moment ) 6,00 0,1991 
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Üç istasyonda yağıĢ sürelerinde seçilen olasılık dağılım modelleri Çizelge 4‟te sunulmuĢtur.      

Çizelge 4. Seçilen olasılık dağılım modelleri 

YağıĢ Süresi (dakika) Adıyaman Diyarbakır Gaziantep 

5 Gamma Gumbel LogNormal 

10 Gumbel Gamma Pearson 

15 Gamma LogPearson LogNormal 

30 Gumbel LogPearson Pearson 

60 Gumbel Gumbel LogNormal 

120 Gumbel Normal 3 Par. LogNormal 

180 GEV LogPearson GEV 

240 GEV Gumbel 3 Par. LogNormal 

300 Gumbel Gamma GEV 

360 Gamma Gamma Gamma 

480 Gumbel Gumbel Pearson 

720 Gumbel 3 Par. LogNormal Gumbel 

1080 Gumbel GEV Gumbel 

1440 Gumbel Gumbel Gamma 

 

Farklı standart süreler için seçilen uygun dağılım fonksiyonuna bağlı olarak belli tekerrürlere 

karĢılık yağıĢ yüksekliği değerleri (XT) hesaplanmıĢtır. Bu değerler standart sürelere 

bölünerek belli tekerrürlere karĢılık gelen yağıĢ Ģidddetleri (i : mm/saat) elde edilmiĢtir. 

3.2. YağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemleri   

 

Belirlenen yağıĢ Ģiddetleri, tekerrür sürelerine göre (T=2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 yıl) ayrılarak 

Çizelge 2‟deki denklemlerdeki yağıĢ Ģiddeti (i), yağıĢ süresi (t) değiĢken değerleri bilgisayar 

yazılım programının doğrusal olmayan tahmin yöntemi kullanılarak yağıĢ Ģiddeti-süre-

tekerrür iliĢkisine ait a, b ve üç parametreli denklemlerde c katsayıları ve korelasyon 

katsayıları hesaplanmıĢtır. 

Belli tekerrür süresinde bu sekiz denklem için elde edilen korelasyon katsayısının en büyük 

olduğu denklemin uygun bir denklem olarak kullanılabileceğine karar verilmiĢtir. Ġncelenen 3 

istasyonda belli tekerrür süreleri için uygun bulunan bütün fonksiyonların parametreleri 

Çizelge 5, Çizelge 6 ve Çizelge 7‟da sunulmuĢtur.    
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Çizelge 5. Adıyaman istasyonunda belli tekerrür süreleri için seçilen yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür 

fonksiyonları ve parametre değerleri 

T (Yıl) Fonksiyon a b c 

2 
 1 *

c

a
i

b t



 110,15 0,19 0,77 

5  1 *
c

a
i

b t



 181,45 0,22 0,78 

10 
 1 *

c

a
i

b t



 227,45 0,24 0,78 

25 
 1 *

c

a
i

b t



 281,65 0,24 0,78 

50 
 1 *

c

a
i

b t



 318,73 0,24 0,78 

100 
 1 *

c

a
i

b t



 353,45 0,24 0,78 

500 
 1 *

c

a
i

b t



 427,82 0,24 0,77 

 

Çizelge 6. Diyarbakır istasyonunda belli tekerrür süreleri için seçilen yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür 

fonksiyonları ve parametre değerleri 

T (Yıl) Fonksiyon a b c 

2 
ct

b
ai


  1,44 785,83 8,77 

5 ct

b
ai


  1,28 1197,80 9,13 

10 
tb

a
i


  1482,02 9,30 - 

25 
ct

b
ai


  1,87 1520,48 7,14 

50 
 bct

a
i


  1068,51 0,88 4,71 

100 
ct

b
ai


  2,78 1639,60 5,37 

500 
 bct

a
i


  1042,38 0,84 2,13 
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Çizelge 7. Gaziantep istasyonunda belli tekerrür süreleri için seçilen yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür 

fonksiyonları ve parametre değerleri 

T (Yıl) Fonksiyon a b c 

2 
ct

a
i

b 
  358,83 0,77 2,72 

5 ct

a
i

b 
  708,45 0,82 3,55 

10 
 bct

a
i


  774,01 0,80 4,59 

25 
 bct

a
i


  962,53 0,80 4,00 

50 
tb

a
i


  2578,09 8,10 - 

100 
ct

b
ai


  5,07 2566,32 6,24 

500 
 bct

a
i


  1150,65 0,71 0,92 

 

Elde edilen yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemlerine ait grafikler ise Görsel 2, Görsel 3 ve 

Görsel 4‟te gösterilmiĢtir.  

 

 

Görsel 2. Adıyaman istasyonu yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür eğrileri 
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Görsel 3. Diyarbakır istasyonu yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür eğrileri 

 

Görsel 4. Gaziantep istasyonu yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür eğrileri 
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4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden seçilen üç Ģehir merkezindeki 

(Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep) standart süreli yağıĢlar için (t=5, 10, 15, 30 dakika, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 12, 24 saat) uygun dağılım modelinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bir diğer 

önemli amacı da, analiz yapılan istasyonlarda çeĢitli tekerrür süreleri için (T=2, 5, 10, 25, 50, 

100 ve 500 yıl) en uygun yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemlerinin belirlenmesidir. 

AraĢtırılan 3 istasyonun 1959-2000 yılları arasındaki belirli süreli maksimum yıllık yağıĢ 

değerleri Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğünden elde edilmiĢtir. Uygun dağılım 

fonksiyonları parametreleri belirlenirken momentler yöntemi ve maksimum olabilirlik 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Standart sürekli yağıĢa en uygun dağılım fonksiyonu χ
2
 uyum testi 

sonuçları karĢılaĢtırılarak belirlenmiĢtir.. 

Standart süreli yağıĢlar (t=5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 480, 720, 1080, 1440 

dakika) için sırasıyla GenelleĢtirilmiĢ ekstrem dağılımlar, Gumbel, Normal, iki parametreli 

Lognormal, üç parametreli Lognormal, Gamma, Pearson ve Logpearson dağılımları 

kullanılarak uygun dağılım fonksiyonları ve belli tekerrürlü yağıĢ Ģiddetleri elde edilmiĢtir. 

YağıĢ süresi değiĢtiğinde seçilen olasılık dağılım modelinin de değiĢebildiği gözlenmiĢtir. 

Yani bir ildeki standart bir süre için (örneğin t=5 dakika) seçilen olasılık dağılım modeli 

Gumbel dağılımı olurken, bir sonraki standart süre için (örneğin t=10 dakika) seçilen olasılık 

dağılım modeli Gamma dağılımı olabilmektedir. En çok uygun bulunan dağılım fonksiyonu 

Gumbel dağılımıdır. Bu sonuçlar bir istasyonda değerlendirme yaparken tek bir dağılım 

modelinin bütün standart süreler için uygun olarak kabul edilemeyeceği sonucunu ortaya 

koyar.  

YağıĢ süresi değiĢtikçe standart süreli yağıĢlar için seçilen olasılık dağılım modelinin 

değiĢtirilmesinin bazen tutarsız tahminlere sebep olduğu gözlenmiĢtir. Bu nedenle DMĠ‟nin 

tutarsız kabul ettiği veri değerleri kullanılmamıĢtır. Ayrıca uygun dağılım fonksiyonu 

seçilirken hem momentler hem de maksimum olabilirlik yöntemi uygulanarak daha tutarlı 

sonuçlar elde edilmiĢtir.  

Standart süreli yağıĢların çarpıklık katsayıları (Cs) ile yağıĢ süreleri (t) arasında da anlamlı bir 

iliĢki bulunmadığı gözlenmiĢtir (çizelge 4. 2). Çarpıklık katsayılarının genelde 0,5 ile 2 

arasında kaldığı görülmüĢtür. 

Analiz yapılan plüvyograflı yağıĢ istasyonlarında çeĢitli tekerrür süreleri için (T=2, 5, 10, 25, 

50, 100, 500 yıl) sekiz farklı yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemi ayrı ayrı incelenmiĢtir. 

Farklı istatistik dağılımların farklı standart süreler için uygun olabilmektedir. Kullanılan sekiz 

farklı yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemi bir istasyondan baĢka bir istasyona değiĢmektedir. 

Adıyaman istasyonunda bütün tekerrür süreleri için 
 ctb

a
i

.1
  denklemi seçilmiĢtir. 

Diyarbakır istasyonunda 

 
b

i a
t c

 


 denklemi ( T = 2, 5, 25 ve 100 yıl için), 
a

i
b t
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denklemi ( T = 10 yıl için) ve 

 
b

a
i

t c



 denklemi ( T =50 ve 500 yıl için) seçilmiĢtir. 

Gaziantep istasyonunda en büyük korelasyon katsayılarına sahiptir oldukları için,  

 b

a
i

t c



 denklemi ( T = 2, 5 ve 100 yıl için), 

 
b

a
i

t c



 denklemi ( T = 10, 25 ve 500 

yıl için) ve 
a

i
b t




 denklemi ( T =50 yıl için) seçilmiĢtir. 

Üç parametreli yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemlerinin iki parametreli denklemlere göre 

daha iyi sonuç alınmıĢtır. 

Belirlenen yağıĢ Ģiddeti-süre-tekerrür denklemleri, analiz yapılan illerdedeki su kaynakları 

projelerinin planlanması ve tasarlanması durumunda maksimum yağıĢ yoğunluğu değerlerini 

tahmin etmek için kullanılabilir.  
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ÖZET 

YaĢanılan teknolojik geliĢmeler hayatı olumlu veya olumsuz olarak birçok yönden 

etkilemektedir. Özellikle sosyal medya uygulamaları çoğu kiĢi için vazgeçilmez hale gelmiĢ 

durumdadır. KuĢaklar açısından bakıldığında, sosyal medyanın bütün kuĢaklar tarafından 

kullanıldığı görülmektedir. Bazı kiĢilerin sosyal medya kullanım oranlarının çok yüksek 

olduğu görülmekte olup, hatta bu kiĢilerin bağımlı olduklarının da farkında olmadığı 

düĢünülmektedir. Buna göre sosyal medya bağımlılığını analiz etmek amacıyla Ġstanbul ili 

için bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada veriler, gönüllülük esasına uygun olarak 

hazırlanan çevrim içi anket ve yüz yüze görüĢmeler uygulanarak toplanmıĢtır. Anket farklı 

kuĢaklardan kiĢilere uygulanmıĢtır. Yapay Sinir Ağları (YSA) yaklaĢımıyla X, Y ve Z 

kuĢaklarının sosyal medya bağımlılık seviyeleri açısından sınıflandırma modelleri kurulmuĢ 

ve bu modellerin sınıflandırma baĢarıları tahmin edilmek istenmiĢtir. Bu çalıĢmada 26‟sı 

girdi, 1‟i çıktı olmak üzere toplam 27 değiĢken yer almıĢtır. ÇalıĢmanın bağımsız 

değiĢkenlerini, sosyal medya bağımlılığı ile iliĢkili sorularında yer aldığı demografik sorular, 

sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği yedi alt boyutu; araĢtırma, iĢbirliği, iletiĢimi baĢlatma, 

iletiĢim kurma, iletiĢim sürdürme, içerik paylaĢma, eğlence ve kiĢinin yalnızlık seviyesini 

belirleyen UCLA yalnızlık ölçeği oluĢturmuĢtur. Çıktı değiĢkeni ise sosyal medya bağımlılık 

seviyesidir. Bu değiĢken araĢtırmada “Bağımlılık Yok”, “Orta Bağımlı” ve “Yüksek Bağımlı” 

seviyelerinde incelenmiĢtir. Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada 

verinin %70‟i eğitim, %30‟u ise test verisi olarak ele alınmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre 

YSA ile kurulan modellere bakıldığında X kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 91,9 oranında 

doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 86,2‟dir. Y kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 96,1 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

90,3‟tür. Z kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 89,5 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin 

sınıflandırma doğruluğu % 89,3 olarak bulunmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Sosyal Medya Bağımlılığı, KuĢak Kavramı 

 

CLASSIFICATION OF GENERATIONS IN SOCIAL MEDIA ADDICTIONS BY 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPROACH 
 

ABSTRACT 
 

Experienced technological developments affect life positively or negatively in many ways. 

Particularly, social media applications have become indispensable for most people. In terms 

of generations, it is seen that social media is used by all generations. It is seen that some 

https://orcid.org/0000-0002-9087-7169/
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people have very high social media usage rates and it is thought that these people are not even 

aware that they are addicted. Accordingly, a survey was conducted for the province of 

Ġstanbul in order to analyze social media addiction. In this study, the data were prepared on a 

voluntary basis. It was collected using an online questionnaire and face-to-face interviews. 

The questionnaire was applied to people from different generations. Classification models 

were established in terms of social media addiction levels of X, Y and Z generations by the 

Artificial Neural Networks (ANN) approach, and it was aimed to predict the classification 

success of these models. This study included a total of 27 variables, 26 of which were input 

and 1 output. The independent variables of the study included demographic questions in 

questions related to social media addiction, the scale of the purpose of use of social networks, 

seven sub-dimensions; that determines research, collaboration, initiating communication, 

communicating, maintaining communication, sharing content, entertainment and UCLA 

loneliness scale, which determines a person‟s level of loneliness. The output variable is the 

social media addiction level. This variable was examined at the levels of "No Addiction", 

"Moderate Dependent" and "High Dependent" in the study. SPSS 22 program was used to 

analyze the data. In the study, 70% of the data was taken as training and 30% as test data. 

According to the results of the research, when looking at the models established with ANN, 

the training set sets up with Generation X is classified correctly at a rate of 91.9%, while the 

classification accuracy of the test set is 86.2%. While the training set sets up with Generation 

Y is classified correctly at a rate of 96.1%, the classification accuracy of the test set is 90.3%. 

While the training set sets up with Generation Z was classified correctly at a rate of 89.5%, 

the classification accuracy of the test set was found to be 89.3%. 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Social media addiction, the concept of generation 
 

1. GĠRĠġ   

Bilimsel ve teknolojik geliĢmeler yaĢamı birçok açıdan etkilemektedir. Son çeyrek yüzyıllık 

dönemde özellikle internet teknolojisi ve buna bağlı olarak geliĢen sosyal medya platformları 

hızlı bir Ģekilde insan hayatında yerini almıĢtır. Özellikle 2000 yılı ve sonrası doğan Z kuĢağı 

bireyler baĢta olmak üzere tüm kuĢaklar bu uygulamalardan etkilenmiĢtir. Bu etkilenme 

olumlu ve olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Sosyal medya uygulamaları ile dünyadaki 

geliĢmeler takip edilebilmekte, merak edilen herhangi bir konu hakkında yer ve zaman fark 

etmeden hızlıca bilgi edinilebilmektedir. Yine bu uygulamalar ile insanlar baĢta aile, iĢ 

arkadaĢ çevresi olmak üzere birçok kiĢiyle iletiĢime geçebilmekte ve böylece 

sosyalleĢebilmektedir. Bu olumlu geliĢmeler yanında sosyal medya kullanımı, birtakım 

problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bunlardan birisi de bu uygulamaların aĢırı 

kullanımıdır. Bu durum literatürde yeni bir kavram olan sosyal medya bağımlılığı kavramının 

oluĢmasına neden olmuĢtur. Sosyal medya bağımlılığı kiĢinin yaĢamında duyuĢsal, biliĢsel ve 

davranıĢsal süreçler çerçevesinde geliĢerek, özel yaĢam, iĢ yaĢamı veya akademik ve sosyal 

alanlarda meĢguliyete sebep olan, duygu-durum düzenlemeyi etkileyen ve tekrarlama, çatıĢma 

gibi problemlere yol açabilen psikolojik bir sorun olarak tanımlanmaktadır [1].  

 

KuĢak kavramına tarihsel süreçten bakıldığında Antik Yunan döneminden baĢladığı ve Eski 

Mısır dönemine geldiği bilinmektedir [2]. KuĢak teorisi konusunda 19. yüzyılda Auguste 

Comte ilk bilimsel çalıĢmayı yapmıĢtır [3]. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre kuĢak, 

yaklaĢık olarak aynı yıllarda doğmuĢ, aynı çağın Ģartlarını, dolayısıyla birbirine benzer 

sıkıntıları, kaderleri paylaymıĢ, benzer ödevlerle yükümlü olmuĢ kiĢiler topluluğu olarak 

tanımlanmıĢtır [4].  
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Konuyla ilgili literatüre bakıldığında, Durar (2018), çalıĢmasında sosyal medya bağımlılığının 

depresyon ve sosyal fobi ile iliĢkisi incelemiĢ ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya 

bağımlılık düzeyleri ile depresyon ve sosyal fobi arasında pozitif bir iliĢki saptamıĢtır [5]. 

Göksu (2019), çalıĢmasında lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile akademik 

baĢarıları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve sosyal medya bağımlılığı ile akademik baĢarı 

arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki olduğunu belirlemiĢtir [6].  

 

SarıtaĢ ve Barutçu (2016), çalıĢmalarında pazarlama yönetimi ve tüketici davranıĢları 

açısından kuĢak kavramını analiz etmiĢ ve sosyal medya uygulamalarından faydalanma 

düzeylerinin kuĢaklara göre farklılık gösterip göstermediğini araĢtırmıĢlardır. Tüketici 

davranıĢlarının tanımlanması ve gruplandırılmasında yararlanılan X-Y-Z kuĢaklarının 

iletiĢimi baĢlatma, içerik paylaĢma ve eğlence faktörleri açısından kuĢaklar arasında fark 

olmadığı, ancak sosyal medyada araĢtırma, iĢbirliği, iletiĢimi kurma ve sürdürme faktörleri 

açısından X-Y-Z kuĢakları arasında farklılıklar olduğu görülmüĢtür [7].  

 

Ünlü (2018), orta yaĢ üstü kiĢilerin sosyal medya bağımlıklarını incelemiĢtir. ĠletiĢim 

bilimleri açısından değerlendirilen çalıĢmada sosyal medyanın kiĢilerin yalnızlığını gidermesi 

olumlu, çeĢitli hastalıklara ve bağımlılığa neden olması olumsuz sonuç olarak görülmüĢtür 

[8].  

 

Tutgun-Ünal ve Denı z, (2020), çalıĢmalarında bebek patlaması, X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal 

medya kullanım düzeylerini ve tercihlerini araĢtırmıĢlardır. KuĢakların sosyal medyayı 

süreklilik ve yetkinlik kapsamında kullanımı orta düzeyde olarak saptanmıĢtır [9]. 

 

Literatüre bakıldığında sosyal medya bağımlılığı konusu çoğunlukla psikoloji, eğitim ve 

öğretim, iĢletme gibi sosyal bilimler; aile hekimliği, psikiyatri, hemĢirelik, beslenme ve 

diyetetik gibi sağlık alanlarında çalıĢıldığı görülmektedir. Yapılan bu çalıĢmalarda sosyal 

medya bağımlılığının akademik baĢarı, depresyon, yalnızlık, narsisim,  evlilik, yaĢam 

doyumu, iletiĢim becerileri, çeĢitli kiĢilik özellikleri, yaĢ, cinsiyet vb. baĢlıklarla iliĢkisi 

incelenmiĢ ve bu değiĢkenlerle sosyal medya kullanımı arasında anlamlı farklılıklar olup 

olmadığı araĢtırılmıĢtır [10; 11; 12; 13].  Yapılan çalıĢmalarda verilerin analizinde ise frekans 

ve yüzdeler, sıra ortalaması, t-testi, Kolmogorov-Smirnov testi, Mann Whitney U testi, Krusal 

Wallis H testi, Sperman korelasyon analizi ve regresyon analizi gibi istatiksel yöntemler 

kullanılmıĢtır. Yine konuyla ilgili yapılan çalıĢmalara bakıldığında çoğunlukla sosyal medya 

bağımlılığı konusu lise ve üniversite öğrencileri kapsamında incelendiği görülmüĢtür. 

 

2. YAPAY SĠNĠR AĞLARI 

Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beyninin çalıĢma Ģeklini örnek alarak, daha önce 

karĢılaĢmadığı problemlere çözüm üreten bir sistemdir. Biyolojik sinir sisteminin çalıĢma 

prensibine benzeyen YSA‟da gelen bilgi toplama fonksiyonunda toplanır. Buradan iĢlem 

görülecek yer olan aktivasyon fonksiyonuna iletilir. Aktivasyon fonksiyonunda üretilen çıktı 

diğer hücrelere gönderilir. YSA giriĢ, ara ve çıktı katmanlarından oluĢmaktadır. Görsel 1‟de 

genel bir YSA hücresi ağ yapısı görülmektedir.  
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Görsel 1. YSA ağ yapısı 

 

Doğru ağırlıkların bulunarak iĢlenmesine ağın eğitilmesi denir. BaĢlangıçta bu değerler 

rastgele atanırlar. Eğitim aĢamasında her örnek ağa gösterilir ve ağın öğrenmesine göre 

ağırlıklar değiĢtirilir. Diğer örnekler ağda iĢleme konulur ve en doğru ağırlık değerlerine 

ulaĢılmaya çalıĢılır. Eğitim setindeki tüm örnekleri için doğru çıktılar alınıncaya kadar iĢleme 

devam edilir. Sonrasında test seti ağa gösterilir. Test seti örneklerine doğru cevap verilmesi 

ağın baĢarılı olarak eğitildiği anlamına gelir [14]. 

 

Endüstri, finans, tıp ve askeri alanlar baĢta olmak üzere hayatın her alanında özellikle 

öngörüleme/tahmin, sınıflandırma, örüntü tanıma, sinyal filtreleme, veri sıkıĢtırma, veri 

yorumlama, veri iliĢkilendirme ve optimizasyon çalıĢmalarında yapay sinir ağları yaklaĢımı 

kullanılmaktadır. 

 

3. UYGULAMA 

 

Bu çalıĢmada, Yapay Sinir Ağları (YSA) yaklaĢımıyla X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya 

bağımlılık seviyeleri açısından sınıflandırma modelleri kurulmuĢ ve bu modellerin 

sınıflandırma baĢarıları tahmin edilmek istenmiĢtir. AraĢtırmada X KuĢağı (1965-1979), Y 

KuĢağı (1980-1999) ve Z KuĢağı (2000 ve sonrası) olarak ele alınmıĢtır.  

 

AraĢtırmaya Ġstanbul ilinde yaĢayan X, Y ve Z kuĢaklarından 570 kadın (%48,1) ve 616 erkek 

(%51,9) olmak üzere toplam 1186 kiĢi katılmıĢtır. Kolayda örnekleme yöntemi ile yapılan 

araĢtırmada, veri toplama aracı olarak Tutgun-Ünal ve Deniz [15] tarafından geliĢtirilen 

“Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”, Russell ve diğerleri [16] tarafından geliĢtirilen “UCLA 

Yalnızlık Ölçeği”, Usluel, Demir ve Çınar [17] tarafından geliĢtirilen “Sosyal Ağların 

Kullanım Amaçları Ölçeği” ile araĢtırma kapsamında geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu” 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veriler gönüllülük esasına uygun olarak hazırlanan çevrim içi 

anket ve yüz yüze görüĢmeler ile Eylül-Ekim 2020 tarihinde toplanmıĢtır. Verilerin analizinde 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 323 

SPSS 22 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada verinin %70‟i eğitim, %30‟u ise test verisi olarak 

iĢlem yapılmıĢtır.  

 

ÇalıĢmada 26 bağımsız ve 1 bağımlı olmak üzere toplam 27 değiĢken kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın bağımsız değiĢkenlerini, sosyal medya bağımlılığı ile iliĢkili sorularında yer aldığı 

demografik sorular, sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği yedi alt boyutu; araĢtırma, 

iĢbirliği, iletiĢimi baĢlatma, iletiĢim kurma, iletiĢim sürdürme, içerik paylaĢma, eğlence ve 

kiĢinin yalnızlık seviyesini belirleyen UCLA yalnızlık ölçeği oluĢturmuĢtur. Çıktı değiĢkeni 

ise sosyal medya bağımlılık seviyesidir. Bu değiĢken araĢtırmada “Bağımlılık Yok”, “Orta 

Bağımlı” ve “Yüksek Bağımlı” seviyelerinde incelenmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan 

değiĢkenler, değer aralıkları ve tipleri Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 1. AraĢtırmada kullanılan değiĢkenler, değer aralıkları ve tipleri 

DeğiĢkenler Değerler Tipleri 

 

Sosyal Medya Bağımlılığı 

1=Bağımlılık Yok (41-106 puan arası),  

2=Orta Bağımlı (107-139 puan arası),   

3=Yüksek Bağımlı (140-205 puan arası) 

 

Ordinal 

 

Cinsiyet 1=Kadın, 2=Erkek Nominal 

 

KuĢak (yaĢ) 

X KuĢağı=41-55 yaĢ arası, 

Y KuĢağı=21-40 yaĢ arası, 

Z KuĢağı=0-20 yaĢ arası 

 

Ordinal 

 

Eğitim düzeyi 1=Ġlkokul, 2=Ortaokul, 3=Lise, 4=Üniversite, 

5=Y.Lisans/Doktora 

Ordinal 

Medeni durum 1=Evli, 2=Bekâr, 3=Dul/BoĢanmıĢ Nominal 

Çocuk durumu 1=Evet, 2=Hayır Nominal 

 

YaĢanılan kiĢi/kiĢiler 

1=Tek baĢıma yaĢıyorum, 

2=Ailemle (anne, baba, kardeĢ) birlikte yaĢıyorum, 

3=EĢimle/çocuklarımla birlikte yaĢıyorum, 

4=Ev arkadaĢımla birlikte yaĢıyorum                 

 

 

Nominal 

 

Meslek 

1=Ev Hanımı, 2=Memur, 3=Özel Sektör, 4=ĠĢçi, 

5=Çiftçi, 6=Emekli, 7=Öğrenci,  

8= ÇalıĢmıyor    

 

Nominal 

 

Aylık gelir 

1=1000 TL ve aĢağısı,  

2=1001 TL - 3000 TL arası, 3=3001 TL - 5000 TL arası, 

4=5001 TL - 7000 TL arası,  

5=7001 TL ve yukarısı 

 

Ordinal 

Sosyal medya kullanımı 1=Evet, 2=Hayır Nominal 

Kullanılan sosyal medya 

uygulama sayısı 

1=1 adet, 2=2 adet,  

3=3-5 adet, 4=5‟ten fazla  

Ordinal 

Kullanılan cihaz 1=Akıllı telefon, 2=Tablet,  

3=Bilgisayar, 4=Ġnternet kafe/diğer 

Nominal 

 

Günlük kullanım süresi 

1=1 saatten az,  

2=1-3 saat, 3=3-5 saat,  

4=5-7 saat, 5=7 saatten fazla 

 

Ordinal 

Günlük sosyal ağ sitelerine 

giriĢ sayısı 

1=Hiç, 2=Günde 1 kez, 3=Günde 2-4 kez,  

4=Günde 5-7 kez, 5=Günde 7 kez den fazla 

Ordinal 

Sosyal medya kullanım yılı 1=1 yıldan az, 2=1-3 yıl arası,  

3=4-6 yıl arası, 4=7 yıldan fazla 

Ordinal 

Platform 1  

 

 

 Platform 2 
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Platform 3 1=Evet, 2=Hayır 

 

Nominal 

Platform 4 

Platform 5 

SAKAÖ; 

“AraĢtırma” 

“ĠĢbirliği” 

“ĠletiĢim baĢlatma” 

“ĠletiĢim kurma” 

“ĠletiĢim sürdürme” 

“Ġçerik paylaĢma” 

“Eğlence” Alt Boyutları 

 

 

1=Az kullanım,  

2=Orta kullanım,  

3=Çok kullanım 

 

 

 

 

Ordinal 

 

UCLA yalnızlık ölçeği 

1=Az bağımlı (20-34 puan arası),  

2=Orta bağımlı (35-48 puan arası),  

3=Çok bağımlı (49-80 puan arası) 

 

Ordinal 

 

X KuĢağı 386 kiĢi, Y KuĢağı 413 kiĢi ve Z KuĢağı 387 kiĢi olmak üzere toplam 1186 kiĢi 

örneklem büyüklüğüne sahip olan çalıĢma için SPSS 22 programında YSA yaklaĢımlarından 

biri olan Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı (MLP) yöntemi kullanılmıĢtır. X, Y ve Z 

kuĢaklarının eğitim ve test modellerindeki veri sayıları Çizelge 2‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2. X, Y ve Z kuĢakları eğitim ve test modelleri veri sayıları 

 X KuĢağı Y KuĢağı Z KuĢağı 

N Yüzde N Yüzde N Yüzde 

Örnekle

m 

Eğiti

m 
270 %69,9 279 %67,6 266 %68,7 

Test 116 %30,1 134 %32,4 121 %31,3 

Toplam 386 %100 413 %100 387 %100 

 

X kuĢağı verisinin %69,9‟u (270 kiĢi) ile eğitim modeli kurulurken, kalan 30,1% veri (116 

kiĢi) ile de test iĢlemi yapılarak kurulan modelin tahminlemesi yapılmıĢtır. Y kuĢağı verisinin 

%67,6‟sı (279 kiĢi) ile eğitim modeli kurulurken, kalan %32,4 veri (134 kiĢi) ile de test iĢlemi 

yapılarak kurulan modelin tahminlemesi yapılmıĢtır. Z kuĢağı verisinin ise %68,7‟si (266 

kiĢi) ile eğitim modeli kurulurken, kalan 31,3% veri (121 kiĢi) ile de test iĢlemi yapılarak 

kurulan modelin tahminlemesi yapılmıĢtır.  

 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Elde edilen veriler kullanılarak kuĢaklara göre analizler yapılarak sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

X kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları Çizelge 3‟te verilmiĢtir. X kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 91,9 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

86,2‟dir.  

 

 Çizelge 3. X kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları 

  Tahmin 

Bağımlıl

ık Yok 

Orta 

Bağımlı 

Yüksek 

Bağımlı 

Yüzde  

Doğru 

 Bağımlılık Yok 195 1 2 %98,5 
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Eğitim 

Orta Bağımlı 10 36 4 %72 

Yüksek Bağımlı 4 1 17 %77,3 

Toplam Yüzde %77,4 %14,1 %8,5 %91,9 

 

 

Test 

Bağımlılık Yok 69 2 4 %92 

Orta Bağımlı 5 19 1 %76 

Yüksek Bağımlı 3 1 12 %75 

Toplam Yüzde %66,4 %19 %14,7 %86,2 

   

 

Y kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları Çizelge 4‟te verilmiĢtir. Y kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 96,1 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

90,3‟tür.  

 

 Çizelge 4. Y kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları 

  Tahmin 

Bağımlılık 

Yok 

Orta 

Bağımlı 

Yüksek 

Bağımlı 

Yüzde 

Doğru 

 

 

Eğitim 

Bağımlılık Yok 214 2 1 %98,6 

Orta Bağımlı 2 37 0 %94,9 

Yüksek Bağımlı 6 0 17 %73,9 

Toplam Yüzde %79,6 %14 %6,5 %96,1 

 

 

Test 

Bağımlılık Yok 86 4 3 %92,5 

Orta Bağımlı 3 18 0 %85,7 

Yüksek Bağımlı 1 2 17 %85 

Toplam Yüzde %67,2 %17,9 %14,9 %90,3 

 

Z kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları Çizelge 5‟te verilmiĢtir. Z kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 89,5 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

89,3 olarak bulunmuĢtur. 

 

 Çizelge 5. Z kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları 

  Tahmin 

Bağımlılık 

Yok 

Orta 

Bağımlı 

Yüksek 

Bağımlı 

Yüzde 

Doğru 

 

 

Eğitim 

Bağımlılık Yok 191 11 2 %93,6 

Orta Bağımlı 9 29 0 %76,3 

Yüksek Bağımlı 6 0 18 %75 

Toplam Yüzde %77,4 %15 %7,5 %89,5 

 

 

Test 

Bağımlılık Yok 84 4 4 %91,3 

Orta Bağımlı 3 15 0 %83,3 

Yüksek Bağımlı 2 0 9 %81,8 

Toplam Yüzde %73,6 %15,7 %10,7 %89,3 
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X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya bağımlılıklarının tahminlenmesi Çizelge 6‟da 

verilmiĢtir. Çizelge 6‟da görüldüğü üzere Y KuĢağı eğitim ve test modelleri sınıflandırma 

yüzde değerleri X ve Z kuĢağı eğitim ve test modelleri sınıflandırma yüzde değerlerinden 

daha yüksek çıkmıĢtır.  

 

   Çizelge 6. X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya bağımlılıklarının tahminlenmesi (%) 

 

SMB 

 

Yapay Sinir Ağları 

Eğitim Test 

X KuĢağı 386 %91,9 %86,2 

Y KuĢağı 413 %96,1 %90,3 

Z KuĢağı 387 %89,5 %89,3 

 

X, Y ve Z kuĢakları YSA ile modellenirken, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı (MLP) 

kullanılmıĢtır. Modellenen ağların özellikleri Çizelge 7‟de ve ağların yapısı ise Görsel 2‟de 

verilmiĢtir. Y ve Z kuĢaklarının ağ yapısı da benzer Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

 
 Çizelge 7. X, Y ve Z kuĢakları modellenen ağların özellikleri 

KuĢak Katman Katman Sayısı Hücre Sayısı Aktivasyon Fonksiyonu 

 

X 

Girdi 1 64 - 

Ara 1 3 Hiperbolik tanjant 

Çıktı 1 3 Sigmoid 

 

Y 

Girdi 1 64 - 

Ara 1 4 Hiperbolik tanjant 

Çıktı 1 3 Sigmoid 

 

Z 

Girdi 1 62 - 

Ara 1 3 Hiperbolik tanjant 

Çıktı 1 3 Sigmoid 

 

X, Y ve Z kuĢakları YSA modellerine ait ağların özellikleri Çizelge 7‟de belirtildiği gibi, her 

3 kuĢakta da girdi, ara ve çıktı katmanlardaki katman sayısı 1‟dir. X ve Y kuĢakları ağlarında 

26 girdi değiĢkenine karĢılık 64 girdi hücresi, Z kuĢağında ise 25 girdi değiĢkenine karĢılık 62 

girdi hücresi vardır. Z kuĢağında çocuk durumu değiĢkenine verilen yanıtların tamamı hayır 

olduğu için modele bu değiĢken dâhil edilmemiĢtir. X ve Z kuĢaklarında 3 ara katman hücresi 

ve 3 çıktı hücresi yer alırken, Y kuĢağında 4 ara katman hücresi ve 3 çıktı hücresi yer almıĢtır. 

Her 3 kuĢakta da ara katmanda bilgi akıĢı hiperbolik tanjant fonksiyonu ile çıktı katmanında 

ise sigmoid fonksiyonu ile sağlanmıĢtır. YSA modeli hata kareler toplamı algoritması 

kullanılarak çözümlenmiĢtir.   
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Görsel 2. X kuĢağı modelinin ağ yapısını göstermektedir.  

 

5. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya bağımlılığı verdikleri cevaplara göre 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 1186 kiĢiden 879‟u (%74,1) “Bağımlılık 

Yok” grubunda, 191‟i (%16,1 ) “Orta Bağımlı” grubunda ve 116‟sı ise (%9,8 ) “Yüksek 

Bağımlı” grubunda çıkmıĢtır. X kuĢağı bireylerin %70,7‟si, Y kuĢağı bireylerin %75,1‟i ve Z 

kuĢağı bireylerin %76,5‟i “Bağımlılık Yok” grubunda yer almaktadır.  
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X, Y ve Z kuĢaklarının sınıflandırma ve tahminleme sonuçlarına bakıldığında, X kuĢağı 

eğitim modelinde “Bağımlılık Yok” grubunda 198 kiĢiden 195‟i (%98,5), “Orta Bağımlı” 

grubunda 50 kiĢiden 36‟sı (%72) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 22 kiĢiden 17‟si (%77,3) 

doğru sınıflandırılmıĢtır. X kuĢağı test modelinde ise “Bağımlılık Yok” grubunda 75 kiĢiden 

69‟u (%92), “Orta Bağımlı” grubunda 25 kiĢiden 19‟u (%76) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 

16 kiĢiden 12‟si (%75) doğru sınıflandırılmıĢtır.   

 

Y kuĢağı eğitim modelinde “Bağımlılık Yok” grubunda 217 kiĢiden 214‟ü (%98,6), “Orta 

Bağımlı” grubunda 39 kiĢiden 37‟si (%94,9) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 23 kiĢiden 17‟si 

(%73,9) doğru sınıflandırılmıĢtır. Y kuĢağı test modelinde ise “Bağımlılık Yok” grubunda 93 

kiĢiden 86‟sı (%92,5), “Orta Bağımlı” grubunda 21 kiĢiden 18‟i (%85,7) ve “Yüksek 

Bağımlı” grubunda 20 kiĢiden 17‟si (%85) doğru sınıflandırılmıĢtır. 

 

Z kuĢağı eğitim modelinde “Bağımlılık Yok” grubunda 204 kiĢiden 191‟i (%93,6), “Orta 

Bağımlı” grubunda 38 kiĢiden 29‟u (%76,3) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 24 kiĢiden 18‟i 

(%75) doğru sınıflandırılmıĢtır. Z kuĢağı test modelinde ise “Bağımlılık Yok” grubunda 92 

kiĢiden 84‟ü (%91,3), “Orta Bağımlı” grubunda 18 kiĢiden 15‟i (%83,3) ve “Yüksek Bağımlı” 

grubunda 11 kiĢiden 9‟u (%81,8) doğru sınıflandırılmıĢtır. 

 

AraĢtırma sonuçlarına göre YSA ile kurulan modellere bakıldığında X kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 91,9 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

86,2‟dir. Y kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 96,1 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin 

sınıflandırma doğruluğu % 90,3‟tür. Z kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 89,5 oranında doğru 

sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 89,3 olarak bulunmuĢtur. 

 

Bu çalıĢmada kuĢaklara göre sosyal medya bağımlılık seviyeleri sınıflandırılıp tahminleme 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ele alınan bölgeye göre sonuçlar değiĢkenlik gösterebileceği için 

farklı bölgelerde de benzer çalıĢmalar yapılarak sonuçlar karĢılaĢtırılabilir. Gelecek 

çalıĢmalarda sınıflandırma ve tahminleme çalıĢmaları için karar ağaçları, regresyon tabanlı 

algoritmalar da kullanılabilir. Bunun dıĢında sosyal medya bağımlılığı konusu için 

literatürdeki mevcut diğer ölçekler de kullanılabilir.   
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ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE AHP ve TOPSIS UYGULAMASI ĠLE TAġERON SEÇĠMĠ 
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ÖZET 

Günümüzde inĢaat sektöründe devamlılığı sağlayabilmek için firmalar taĢeron seçiminde 

büyük titizlikle davranmak zorundadır. Sadece sunulan teklifin diğer tekliflere göre düĢük 

olması üzerine seçilen taĢeronla sebebiyle çoğu firma büyük zararlara uğramıĢtır. Bu sebeple 

taĢeron seçiminde sadece uygun fiyat değil birçok kriterle değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra devlet kurumları içinde taĢeron seçimi oldukça önemli bir husustur. 

Yapılacak iĢin yarım kalmaması ve iĢin maliyetini minimuma çekilmesi büyük önem taĢır. 

Yönetici ve Ģirket sahiplerini seçim yaparken karĢısında çoğunlukla çok fazla seçenek bulunur 

ve bu seçenekler arasından en idealini seçmek durumunda kalır. Bu durum karĢısında çok 

kriterleri karar verme teknikleri günümüzde sıklıkla kullanılan bir yol haline gelmiĢtir. ĠnĢaat 

sektöründe ise taĢeron seçimi yüklenici firma için büyük önem arz eder. Bu çalıĢmada ana 

yüklenicinin taĢeron seçimi yaparken en ideal taĢeron seçimi nasıl gerçekleĢtirilebileceği 

iĢlenmiĢtir. Çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP (Analitik HiyerarĢi Prosesi) 

kullanılarak kriterlerin ağırlıkları hesaplanmıĢ ve bu kriterlerin ağırlıkları kullanılarak 

TOPSIS (Technique for Order Prefecence by Similarity) yöntemi kullanılarak en ideal taĢeron 

seçimi yapılmıĢtır. TOPSIS uygulaması yapılırken Microsoft Excel programından 

yararlanılmıĢtır. Teklif fiyatı, ekonomik güç, yüklenicinin teknik yeterlilik kapasitesi ve iĢ 

deneyimi olarak 4 ana kriter belirlenmiĢtir. 4 ana kriterin alt kriterleri olarak 10 adet alt kriter 

belirlenerek ağırlıkları hesaplanmıĢtır. Teklif fiyatı ana kriterinin alt kriterleri toplam bedel ve 

dengeli fiyat oranının toplam değerlendirmede büyük önem taĢıdığı görülmüĢtür. Fakat 

çalıĢmada sadece toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılmaması ve diğer kriterlerinde 

dikkate alınması gerektiği görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: TaĢeron Seçimi, ÇKKV, AHP, TOPSIS 

 

1. GĠRĠġ  

TaĢeron kavramı artık günümüzde oldukça yaygın kullanılan bir yöntem haline gelmiĢtir. 

TaĢeron (alt yüklenici) firmalar, geliĢen inĢaat sektörünün ürettiği farklı uzmanlık alanlarına 

yönelerek üst yükleniciler tarafından tercih edilen konuma gelmiĢtir. Tek bir sektörde 

uzmanlaĢan, iĢ gücü sağlayan, teknoloji kullanan taĢeron firmalar daha günümüzde inĢaat 

sektörüne büyük katkı sunmaktadır. 

 

TaĢeron firmaları inĢaat sektörüne büyük faydası olduğu kadar doğru taĢeron seçimi 

yapmanın da üst yükleniciler için oldukça zor bir seçim olduğu son yıllarda gerçekleĢen 

zorluklar nedeniyle gün yüzüne çıkmaktadır. Yapılacak seçimin sonucunda ana yükleniciler, 

oluĢacak büyük finansal etkiler ve hukuki etkilerler ile karĢılaĢabilmektedir. Bu nedenle 

taĢeron firma seçiminin karar verici tarafta bulunan yöneticilere büyük sorumluluk 

yüklemektedir. Karar verici tarafta bulunan yöneticilerin daha çok matematiksel veriler ile 

sonuca yaklaĢması için geliĢtirilmiĢ çok kriterli karar verme teknikleri artık günümüzde 
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oldukça yaygın kullanılan yöntemler haline gelmiĢtir. GeliĢtirilen birçok yöntem ile artık 

karar veren tarafta bulunan yöneticiler, kullanılan yöntem sonucunda bulunan seçeneğin 

doğruluğu sayesinde baĢarılı sonuçlar elde edecektir. 

 

Bu çalıĢmada, taĢeron seçimlerindeki kullanılan kriterlerin ağırlıkları hesaplanarak bir firma 

veya devlet kurumunun en uygun taĢeron seçiminin nasıl olabileceği araĢtırılmıĢtır. Yetkili 

uzman kiĢiler tarafından oluĢturulan kriter ve ağırlıklar sayesinde elde edilmiĢ veriler ile 5 

taĢeron arasından en uygun taĢeron seçilmiĢ ve sonuçları değerlendirilmiĢtir. 

 

2. ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME TEKNĠKLERĠ 

 

Çok kriterli karar verme teknikleri, günümüzde birçok yöneticinin sorumluluğunu büyük 

ölçüde azaltan bir destekçidir. Yapılacak değerlendirmelerin sadece matematiksel verilerle 

gerçekleĢtiği için insani duygular yapılacak seçime etkisi olmayacaktır. Bu sebeple karar 

verici tarafta bulunan yöneticiler daha doğru seçimi yapmıĢ olacaktır. ÇKKV teknikleri 

sayesinde yöneticiler birçok proje arasından birden fazla kriter kullanarak firması için en 

faydalı olan seçeneği bulabilmektedir. Bir problemin çok kriterli karar verme teknikleri ile 

çözülebilmesi için en az iki kriterli ve en az iki alternatifli olmalıdır [1]. 

Çok kriterli karar verme tekniklerinin adımları; 

1. Sorun tanımının yapılması 

2. Alternatiflerin belirlemek 

3. Soruna en uygun tekniği belirlemek 

4. Uygun tekniği soruna uygulamak 

5. Sonuca ulaĢmak 

Literatürde birçok çok kriterli karar verme tekniği bulunmaktadır. Günümüzde en çok 

kullanılan teknikler Ģunlardır; Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP), ELECTRE, PROMETHEE, 

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). 

2.1. Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP) 

Analitik HiyerarĢi Prosesi yöntemi 1970‟lerde Thomas L. Saaty tarafından nitel ve nicel 

kriterleri tekniğe ekleyerek üretilmiĢ çok kriterli karar verme tekniğidir [2]. AHP, günümüzde 

insanların her an karĢılaĢtığı ikili karĢılaĢmalara dayanmaktadır. Seçenekler ve kriterlerin 

karĢılıklı birbirlerine göre önem ağırlıklarını, seçilebilme durumunu veya neden seçilebilir 

olduğunun sonucunu verir [3]. 

 

AHP ile seçenekler karĢılaĢtırırken Ģu adımlar izlenir; 

1.Adım: Problem ve kriterler belirlenir. 
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2.Adım: Belirlenen problem, belirli kriterlerden, alt kaynaklardan ve alternatiflerinden 

hiyerarĢik yapı oluĢturulur. 

3.Adım: HiyerarĢik yapı oluĢturulduktan sonra, tüm kriterlerin önemlerinin belirlenmesi için 

karar verici olan yöneticinin ana kriterleri ve her ana kriterin alt kriterleri ikili olarak 

karĢılaĢtırması istenerek ikili karar matrisleri oluĢturulur [4]. Ġkili karĢılaĢtırmalar yapılırken 

Saaty tarafından oluĢturulmuĢ Çizelge 1‟de görülen 1-9 ölçeği kullanılır.  

                      

                         Çizelge 1: KarĢılaĢtırma Ölçeği [5] 

Önem Derecesi Tanım 

1 EĢ t derecede öneml  

3 B raz daha fazla öneml  

5 Kuvvetl  düzeyde öneml  

7 Çok Kuvvetl  Düzeyde öneml  

9 Kes n Düzeyde Önem 

2,4,6,8 Ara Değerler 

 

4.Adım: Bu adımda 3.adımda yapılmıĢ olan ikili karĢılaĢtırma matrislerinin tutarlılığı kontrol 

edilir. AĢağıda verilen formül yardımıyla tutarlılık indeksi bulunur. λmaks değerini bulmak için 

daha önceki adımlarda elde edilen ağırlık veya öncelik vektörü ile karĢılaĢtırma matrisini 

çarpılarak “Tüm Öncelikler Matrisi” elde edilir. Tüm öncelikler matrisinin elemanları, öncelik 

vektörü değerlerine bölünür. Daha sonra elde edilen değerlerin ortalaması alınır ve çıkan 

sonuç λmaks değerini ifade eder [6]. 

 

1
maks n

TI
n

 


  

 

5.Adım: Tutarlılık oranını hesaplayabilmek için gereken RI değeri Çizelge 2‟den alınır.  

 

Çizelge 2 Rassallık Göstergeleri [7] 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59 
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6.Adım: Tutarlılık oranı bulunur. Tutarlılık oranı (TO) değerinin üst sınır değerini 0,10 olarak 

belirlemiĢtir. Eğer tutarlılık oranı 0,10 değerinden büyük ise kriterler arasında tutarsızlık 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

ÇalıĢmada AHP yönteminin bu aĢamasına kadar kullanılmıĢtır. AHP ile ağırlıklar hesaplanıp 

elde edilen sonuçlar ile TOPSIS yönteminde sonuç bulunmuĢtur. 

 

2.2. TOPSIS 

 

TOPSIS (Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution) yöntemi, Hwang 

ve Yoon tarafından 1980 yılında ortaya çıkarılan çok kriterli karar verme tekniklerinden 

biridir. Bu tekniğin ana fikri pozitif ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme en uzak olan 

alternatifin en iyi alternatif olduğunu söylemektedir [8]. 

 

Eksik bilgi içeren veya tanımlanamayan alternatiflerin değerlendirmesinde net bir sonuç 

vermeyebilir. Böyle durumlarda klasik TOPSIS yöntemi yerine bulanık TOPSIS yöntemi 

kullanılabilir [9] 

 

TOPSIS yönteminin aĢamaları Ģunlardır [10]; 

 

1.Adım: Karar matrisinin oluĢturulması 

 

2.Adım: AĢağıda verilen formül yardımı ile normalize karar matrisinin oluĢturulması.  

 

ij

ij
m

2

ij

i=1

x
r = , i=1,2,3,...,m ve j=1,2,3,...n (kriterler)

x
 

 

 

3.Adım: AĢağıda verilen formül yardımı ile ağırlıklandırılmıĢ normalize karar matrisi 

oluĢturulması 

 

ij j ijv =w *r  

 

4.Adım: Pozitif ideal ve negatif ideal çözümlerin belirlenmesi 

 

5.Adım: AĢağıda verilen formüller yardımıyla ayırma ölçümünün hesaplanması 

 

* * 2

i ij j

j

S = (v -v ) i=1,2,3,...,m  
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- * 2

i ij j

j

S = (v -v ) i=1,2,3,...,m  

 

6.Adım: AĢağıda verilen formül yardımı ile ideal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması. 

 
-

i

i i* -

i i

S
C = i=1,2,3,...,m 0 C 1

(S +S )
   

 
*

iC değeri, 0 ≤ 
*

iC  ≤ 1 arasında olmalıdır. Seçenekler, ideal çözüme göreceli yakınlık 

değerlerine (
*

iC ) sıralanarak en uygun seçenek belirlenir [11]. 

 

3. UYGULAMA 

 

Bu çalıĢmada AHP yöntemi ile ağırlıkları hesaplanmak üzere 4 ana kriter ve ana kriterlerin alt 

kriterleri olarak toplam 10 kriter belirlenmiĢtir. Yetkili uzmanlar ile elde edilen 

değerlendirmeler ile bulunan ağırlıklar ile hesaplamalar yapılmıĢtır. 

 
                              Görsel 1: Seçim Kriterleri 

 

3.1. AHP Yöntemi ile Kriterlerin Ağırlık ve Tutarlılık Hesabı 

 

Yetkili uzmanlar tarafından değerlendirmeleri yapılmıĢ ana kriterlerin ikili karĢılaĢtırılması 

Çizelge 3„te görüldüğü gibi hesaplanmıĢtır.  
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Çizelge 3: Ana kriterlerin ağırlıklandırılması 

Kriterler 
Teklif 

Fiyatı 

Ekonomik 

Güç 

Yüklenicinin 

T.Y.K 
ĠĢ Deneyimi 

Tekl f F yatı 1 2 9 9 

Ekonom k Güç 0,5 1 8 8 

Yüklen c n n 

T.Y.K 
0,11 0,13 1 0,5 

ĠĢ Deney m  0,11 0,13 2 1 

Toplam 1,72 3,26 20 18,5 

 

Elde edilen ikili karĢılaĢtırmalar sonucunda, her sütun değerlerinin ayrı ayrı karĢılaĢtırma 

yapılan sütun ile toplamlarına bölünmesi ile normalize karar matrisi Çizelge 4‟teki görüldüğü 

Ģekilde elde edilmiĢtir. 

 

       Çizelge 4: Normalize Karar Matrisi 

Kriterler Teklif 

Fiyatı 
Ekonomik 

Güç  
Yüklenicinin 

T.Y.K 
ĠĢ 

Deneyimi Ağırlık 

Tekl f F yatı 0,58 0,62 0,45 0,49 0,533=%53,3 

Ekonom k 

Güç  0,29 0,31 0,40 0,43 0,358=%35,8 

Yüklen c n n 

T.Y.K 0,06 0,04 0,05 0,03 0,045=%4,5 

ĠĢ Deney m  0,06 0,04 0,10 0,05 0,064=%6,4 

 

Normalize matris elde edildikten sonra matristeki her satır toplanarak ortalaması alınır. Bu 

hesaptan elde edilen öncelik vektörü elde edilir. Ġkili karĢılaĢtırma matrisi ile hesapladığımız 

öncelik vektörlerini çarparak tüm öncelikler matrisi sonucu bulunur. 
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1 2 9 9 2,230

0,50 1 8 8 1,496
0,533* +0,358* +0,045* +0,064* =

0,11 0,13 1 0,5 0,183

0,11 0,13 2 1 0,260

         
         
         
         
         
         

 

 

 

maksλ  değerini hesaplayabilmek için tüm öncelikler matrisinden elde ettiğimiz değerleri her 

satır için teker teker Çizelge 4‟te bulduğumuz ağırlık değerlerine bölüp ortalaması alınmıĢtır. 

 

2,23/0,533=4,184 

1,496/0,358=4,179 

0,183/0,045=4,067 

0,260/0,064=4,063 

 

λmaks = (4,184+4,179+4,067+4,063) /4= 4,123 değeri elde edilmiĢtir. λmaks hesabı yapıldıktan 

sonra tutarlılık indeksi hesabı bulunmuĢtur. 

 

maks
λ -n 4,123-4

TI= = =0,041
n-1 4-1

 

 

Rassallık göstergesi değeri Çizelge 2‟den alınarak tutarlılık oranı elde edilmiĢtir. 

 

TI 0,041
TO= = =0,045

RI 0,90
 

 

TO= 0,045 < 0,100 olduğu için AHP ağırlıklandırılmasının tutarlı olduğu görülmüĢtür. Elde 

edilen ağırlıklandırmalar sonucu teklif fiyatı kriterinin %53,3 ile diğer kriterlere göre daha 

önemli bir kriter olduğu görülmüĢtür. %35,8 ile ekonomik güç kriteri ikinci sırayı, %6,4 ile iĢ 

deneyimi kriteri üçüncü sırayı, %4,5 ile yüklenicinin teknik yeterlilik kriteri ise dördüncü 

sırayı almıĢtır. 

 

Hesabı yapılmıĢ 4 ana kritere ait olan alt kriterlerin ikili karĢılaĢtırmaları yapılarak ağırlık 

değerleri ve tutarlılık oranları hesaplanmıĢtır. Yetkililer tarafından alınan ağırlıklandırmalara 

göre teklif fiyatı ana kriteri ve ekonomik güç ana kriterinin alt kriterlerinin oranları %50 

olarak belirlenmiĢ olup ikili karĢılaĢtırma yapılmadan hesaba katılmıĢtır. 
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Çizelge 5: ĠĢ deneyimi alt kriteri ikili karĢılaĢtırması 

 Tamamladığı 

ĠĢ Sayısı 

Sektörde 

ÇalıĢma 

Süresi 

Yarım 

Bıraktığı ĠĢ 

Sayısı 

Ağırlık 

Tamamladığı 

ĠĢ Sayısı 

1 1 3 0,443=%44,3 

Sektörde 

ÇalıĢma Süres  

1 1 2 0,387=%38,7 

Yarım 

Bıraktığı ĠĢ 

Sayısı 

0,33 0,50 1 0,170=%17,0 

 

maks

Tutarlılık Hesabı;

λ =3,018, TI=0,009, TO=0,02<0,100
 

 

Elde edilen tutarlılık oranı ile iĢ deneyimi alt kriter ikili karĢılaĢtırmasının tutarlı olduğu 

görülmüĢtür. ĠĢ deneyimi ana kriterine bağlı olarak belirlenen alt kriterlerin ikili 

karĢılaĢtırması sonucunda %44,3 ile tamamladığı iĢ sayısı kriteri en önemli kriter olarak 

belirlenmiĢtir. Ġkinci sırası sektörde çalıĢması süresi %38,7 ile alırken üçüncü sırası yarım 

bıraktığı iĢ sayısı %17 ile almıĢtır. 

 

Çizelge 6: Yüklenicinin teknik yeterlilik kapasitesi alt kriterlerinin ikili karĢılaĢtırması 

 ÇalıĢan ĠĢçi 

Sayısı 

Teknik 

Personel 

Sayısı 

Makine 

Ekipman Sayısı 

Ağırlık 

ÇalıĢan ĠĢç  

Sayısı 

1 2 3 0,525=%52,5 

Tekn k Personel 

Sayısı 

0,50 1 3 0,334=%33,4 

Mak ne Ek pman 

Sayısı 

0,33 0,33 1 0,142=%14,2 

 

Tutarlılık Hesabı;

λmaks=3,054, TI=0,027, TO=0,05<0,100
 

 

Elde edilen tutarlılık oranı ile yüklenicinin teknik yeterlilik kapasitesi alt kriterlerinin ikili 

karĢılaĢtırmasının tutarlı olduğu görülmüĢtür. Yüklenicinin teknik yeterlilik ana kriterine bağlı 

olarak belirlenen alt kriterlerin ikili karĢılaĢtırması sonucunda %52,5 ile çalıĢan iĢçi sayısı en 
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önemli kriter olarak belirlenmiĢtir. Ġkinci sırayı %33,4 ile teknik personel sayısı alırken 

üçüncü sırayı %14,2 ile makine ekipman sayısı almıĢtır. 

 

Alternatifler arasında sıralama yapabilmek için her ana kriterin önem ağırlık değeri ile alt 

kriterlerinin önem ağırlık değeri çarpılarak tüm alt kriterler için önem ağırlık değerleri çizelge 

7‟de görüldüğü gibi hesaplanmıĢtır. 

 

Çizelge 7: Alt kriterlerin önem ağırlık değerleri 

Kriterler Tüm Kriterlere Göre 

Oranlar Yüzdelik 

Toplam Bedel 0,266 %26,7 

Dengel  F yat Oranı 0,266 %26,7 

Öz Sermaye 0,179 %17,9 

Toplam C ro 0,179 %17,9 

ÇalıĢan ĠĢç  Sayısı 0,236 %2,4 

Tekn k Personel Sayısı 0,015 %1,5 

Mak ne Ek pman Yeterl l k Sev yes  0,006 %0,6 

Tamamladığı ĠĢ Sayısı 0,028 %2,8 

Yarım Bıraktığı  Ģ Sayısı 0,010 %1,1 

Sektörde ÇalıĢma Süres  0,025 %2,5 

 

 

Ana ve alt kriterlerimizi karĢılaĢtırmak için 5 adet taĢeron firma belirlenmiĢ olup Çizelge 8‟de 

Ģirketlerin nitelikleri belirtilmiĢtir. 
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Çizelge 8: ġirket Nitelikleri 

Kr terler  A ġ rket  B ġ rket  C ġ rket  D ġ rket  E ġ rket  
Ġstenilen 

Değer  

Toplam 

Bedel 
₺575.000,00 ₺550.000,00 ₺555.000,00 ₺600.000,00 ₺565.000,00 M n mum 

Dengel  F yat 

Oranı 
3 1 2 3 2 Maks mum 

Öz Sermaye ₺90.000,00 ₺104.000,00 ₺138.000,00 ₺123.000,00 ₺108.000,00 Maks mum 

Toplam C ro ₺460.000,00 ₺418.000,00 ₺455.000,00 ₺490.000,00 ₺440.000,00 Maks mum 

ÇalıĢan Ġ.S 13 15 18 10 16 Maks mum 

Tekn k P. S 3 3 5 2 6 Maks mum 

Mak ne 

Ek pman Y. S 
2 2 3 2 4 Maks mum 

Tamamladığı 

Ġ.S 
5 7 9 4 8 Maks mum 

Yarım B.Ġ.S 1 2 2 1 3 M n mum 

Sektörde Ç.S 5 yıl 6 yıl 8 yıl 3 yıl 7 yıl Maks mum 

 

AHP ile tüm alt kriterlerin önem ağırlık değerleri bulunduktan sonra 5 adet örnek taĢeron 

firması için değerlendirmeler yapılması için TOPSIS yöntemine geçilmiĢtir. TOPSIS 

yönteminde kullanılmak üzere yöneticiler tarafından, toplam bedel ve yarım bıraktığı iĢ sayısı 

minimum değer istenmekte olup diğer tüm kriterler için maksimum değer istenmektedir. 

Dengeli fiyat oranı ise %45-55 arasında 3 puan, %35-45 arasında 2 puan, %0-35 arasında ise 

1 puan olarak sayısal değerler verilmiĢtir. ġirket niteliklerini TOPSIS yöntemine geçmek için 

çizelge 9‟da görüldüğü gibi Microsoft Excel tablosu oluĢturulmuĢtur. 
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Çizelge 9:TOPSIS Yöntemine GeçiĢ 

 

 
min maks maks maks maks maks maks maks min maks 

Ağırlıklar 26,7% 26,7% 17,9% 17,9% 2,4% 1,5% 0,6% 2,8% 1,1% 2,5% 

ġ rket/Kr 

ter 

Topla

m 

Bedel 

D.F.O 

Öz 

Serma

ye 

Topla

m C ro 

ÇalıĢ

an 

ĠĢç  

Say. 

Tekn k 

P.S 

Mak ne 

Ek pma

n Say. 

Tamaml

adığı ĠĢ 

Say. 

Yarım 

Bıraktı

ğı ĠĢ 

Say. 

Sektörde 

ÇalıĢma 

Sür. 

A Ģ rket  575 3 90 460 13 3 2 5 1 10 

B ġ rket  550 1 104 418 15 3 2 7 2 6 

C ġ rket  555 2 138 455 18 5 3 9 2 8 

D ġ rket  600 3 123 495 10 2 2 4 1 3 

E ġ rket  565 2 108 440 16 6 4 8 3 7 

 

Her değerin karesi alınarak karar matrisi oluĢturulur ve her sütunun toplam değerleri 

hesaplanarak karakökü alınır. Karar matrisi Çizelge 10‟da görüldüğü gibi oluĢturulur. 

 

Çizelge 10: Karar matrisi 

KARA

R 

Matr s  

Topla

m 

Bedel 

D.F.

O 

Öz 

Serma

ye 

Toplam 

C ro 

ÇalıĢa

n Ġ.S 

Tekn 

k P.S. 

Mak

 ne 

E.S 

Tamam

ladığı 

Ġ.S 

Yarı

m 

Bıra

k.Ġ.S 

Sektörde 

Ç.S 

A 

Ģ rket  

33062

5 
9 8100 211600 169 9 4 25 1 100 

B 

ġ rket  

30250

0 
1 10816 174724 225 9 4 49 4 36 

C 

ġ rket  

30802

5 
4 19044 207025 324 25 9 81 4 64 

D 

ġ rket  

36000

0 
9 15129 245025 100 4 4 16 1 9 

E 

ġ rket  

31922

5 
4 11664 193600 256 36 16 64 9 49 

DEĞE

RLER 

1272,

93951

5,19

6152

254,4

66107

1015,86

1211 

32,77

19392

9,110

43357

6,08

2762

15,329

70972 

4,35

8898
16,06 
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Karar 

matrisi aĢamasından sonra normalize karar matrisi oluĢturma hesabı yapılmıĢtır. Normalize 

karar matrisi hesabı için her kriter için kriter değeri ile sütun toplam değerleri bölünerek 

oluĢturulmuĢtur. 

 

Çizelge 11: Normalize karar matrisi 

Ağırlı

klar 
26,7% 26,7% 17,9% 17,9% 2,4% 1,5% 0,6% 2,8% 1,1% 2,5% 

NOR

MALĠ

ZE 

matr s 

Toplam 

Bedel 
D.F.O 

Öz 

Serma

ye 

Topla

m C ro 

ÇalıĢa

n ĠĢç  

Say. 

Tekn k 

Persone

l Say. 

Mak ne 

Ek pman 

Say. 

Tamamla

dığı ĠĢ 

Say. 

Yarım 

Bıraktı

ğı ĠĢ 

Say. 

Sektörd

e 

ÇalıĢma 

Sür. 

A 

Ģ rket  
0,451710 

0,577

35027 
0,3536 0,4528 0,3966 0,32929 0,328797 0,326164 0,2294 0,62257 

B 

ġ rket  
0,432070 

0,192

45009 
0,4086 0,4114 0,4577 0,32929 0,328797 0,456629 0,4588 0,37354 

C 

ġ rket  
0,435998 

0,384

90018 
0,5423 0,4478 0,5492 0,54882 0,493196 0,587095 0,4588 0,49805 

D 

ġ rket  
0,471349 

0,577

35027 
0,4833 0,4872 0,305 

0,21952

852 
0,328797 0,260931 0,2294 0,18677 

E 

ġ rket  
0,443854 

0,384

90018 
0,4244 0,4331 0,4882 0,65858 0,657595 0,521862 0,6882 0,43580 

  

Normalize karar matrisi oluĢturulduktan sonra normalize edilmiĢ değerler ile kriterlerin 

ağırlıkları çarpılarak ağırlıklandırılmıĢ normalize matrisi çizelge 12‟de görüldüğü gibi 

oluĢturulur. 

 

Çizelge 12: AğırlıklandırılmıĢ normalize karar matrisi oluĢturulması 

2 423 8 2 9 53 944 

  
min maks maks maks maks maks maks 

Ağırlıklar 26,70% 26,70% 17,90% 17,90% 2,40% 1,50% 0,60% 

Ağr. 

N.Karar.M 

Toplam 

Bedel D.F.O 

Öz 

Sermaye 

Toplam 

Ciro ÇalıĢan Ġ.S 

Teknik 

Personel 

Say. 

Makine 

E.S 

A Ģirketi 0,12061 0,15415 0,06331 0,08105 0,00952 0,00494 0,00197 

B ġirketi 0,11536 0,05138 0,07316 0,07365 0,01099 0,00494 0,00197 

C ġirketi 0,11641 0,10277 0,09707 0,08017 0,01318 0,00823 0,00296 

D ġirketi 0,12585 0,15415 0,08652 0,08722 0,00732 0,00329 0,00197 

E ġirketi 0,11851 0,10277 0,07597 0,07753 0,01172 0,00988 0,00395 

Ġdeal Ç.D 0,11536 0,15415 0,09707 0,08722 0,01318 0,00988 0,00395 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 342 

  
maks min maks 

Ağırlıklar 2,80% 1,10% 2,50% 

Ağr.N.Karar 

M. 

Tamamladığı 

ĠĢ Say. 

Yarım 

Bıraktığı ĠĢ 

Say. 

Sektörde 

ÇalıĢma 

Sür. 

A Ģirketi 0,00913 0,00252 0,01556 

B ġirketi 0,01279 0,00505 0,00934 

C ġirketi 0,01644 0,00505 0,01245 

D ġirketi 0,00731 0,00252 0,00467 

E ġirketi 0,01461 0,00757 0,0109 

Ġdeal Çöz.D. 0,01644 0,00252 0,01556 

Negatif Ġdeal  

Çöz.D 0,00731 0,00757 0,00467 

 

AğırlıklandırılmıĢ normalize matris hesaplayarak oluĢturulmuĢ matriste minimum ve 

maksimum olarak istenen değerler belirlenir. Daha sonra maksimum istenen kriter için ideal 

çözüm kriterin ağırlıklandırılmıĢ normalize matris değerlerinden maksimumu ifade 

etmektedir.. Minimum istenen değer için ideal çözüm değeri ağırlıklandırılmıĢ normalize 

matris değerlerinden en düĢük değeri ifade etmektedir. Bu iĢlemler sonucu hesaplanan ideal 

çözüm değerleri ve negatif ideal çözüm değeri ideal uzaklık hesabı yapılmıĢtır. Her bir kriter 

için ağırlıklandırılmıĢ normalize matris değerleri ile ideal çözüm değerleri çıkarılıp kareleri 

alınarak pozitif ideal uzaklık değeri (Si
*
), her bir kriter için ağırlıklandırılmıĢ normalize 

matris değerleri ile negatif ideal çözüm değeri çıkarılıp karesi alınarak ise negatif ideal 

uzaklık değeri (Si
-
) çizelge 13‟te görüldüğü gibi bulunmuĢtur. 

 

                                         Çizelge 13: Ġdeal uzaklık hesabı 

ĠDEAL UZAKLIK 

HESAP Si* Si
- 

A Ģirketi 0,036065 0,103917 

B ġirketi 0,106813 0,016772 

C ġirketi 0,052066 0,064203 

D ġirketi 0,022473 0,106347 

E ġirketi 0,056941 0,05503 

 

Pozitif ideal uzaklık (Si
*
) değeri ve negatif ideal uzaklık değeri (Si

-
) değerini kullanarak ideal 

çözüme göreli yakınlığı (Ci
*
) hesaplandı. 

Negatif 

Ġdeal Ç.D 0,12585 0,05138 0,06331 0,07365 0,00732 0,00329 0,00197 
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                           Çizelge 14: Ġdeal çözüme göreceli yakınlık hesabı 

SONUÇ S *(+) S *(-) C * 

A Ģ rket  0,036065 0,103916547 0,74235996 

B Ģ rket  0,106813 0,016771638 0,13570973 

C Ģ rket  0,052066 0,064202965 0,55219421 

D Ģ rket  0,022473 0,106347307 0,82555024 

E Ģ rket  0,056941 0,055029877 0,49146713 

 

Bulunan sonuçların analiz edilmesinden sonra, ana yüklenicinin seçeceği en ideal taĢeron, 

yapılan çalıĢmada elde edilen verilere göre en yüksek ideal çözüme göreli yakınlık değeri 

(Ci
*
) ile D Ģirketi (Ci

*
=0,82555024) seçilmiĢtir. En ideal taĢeron seçimi Ģirket sıralaması ise 

çizelge 15‟te görüldüğü gibidir. 

 

                                                           Çizelge 15: ġirket sıralaması 

ġirket Sıralaması 

1 D ġ rket  

2 A ġ rket  

3 C ġ rket  

4 E ġ rket  

5 B ġ rket  
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4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada kapsamında elde edilen sonuçlar ile, taĢeron seçimindeki en önemli kriter 

olarak en düĢük toplam bedel olarak bilinmesinin yanlıĢ sonuçlar doğurabileceği görülmüĢtür. 

ĠĢin sürdürülebilirliği ve fayda analizi yapıldığında taĢeron seçiminde dengeli fiyat oranı, öz 

sermaye ve taĢeron Ģirketin toplam cirosunun önemli olduğu görülmüĢtür.  

ÇalıĢan iĢçi sayısı, teknik personel sayısı, makine ekipman sayısı günümüzde taĢeron 

seçiminde çok önemli kriter olmayıp sonradan sağlanabileceği edilebileceği için seçim 

kriterlerinde oldukça düĢük orana sahip olduğu görülmüĢtür. 
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ÖZET 

Ġlk olarak 1977'de E. J. Muth tarafından bir olasılık dağılım modeli olarak tanıtılan Muth 

dağılımı, güvenilirlik ve yaĢam sürelerinin modellenmesi gibi uygulama alanlarına sahip bir 

olasılık dağılımıdır. Muth dağılımı tek bir Ģekil parametresine sahip olup, dağılım pozitif reel 

aralıkta tanımlıdır. Her ne kadar geniĢ bir yelpazeden derlenen pozitif reel değerli verilerin 

modellenmesinde kullanılabilme imkânı olsa da tek bir parametreye sahip olması kimi 

durumlarda dağılımın modelleme performansının yetersiz kalmasına sebep olabilmektedir. 

Bununla birlikte, Muth dağılımının modelleme performansını artırma üzerine yapılan 

çalıĢmalarla, dağılımın birkaç farklı genelleĢtirmesi araĢtırmacılar tarafından tanıtılmıĢtır. 

ÖlçeklendirilmiĢ Muth dağılımı, Muth dağılımının bilinen genelleĢtirmelerinden bir tanesidir. 

ÖlçeklendirilmiĢ Muth dağılımı, biri ölçek ve öbürü Ģekil olmak üzere reel pozitif değerli iki 

parametreye sahip bir dağılımdır. Bu çalıĢmada, Tip II sansürleme Ģeması altında 

ölçeklendirilmiĢ Muth dağılımının en çok olabilirlik tahmin edicileri ele alınmaktadır. 

ÖlçeklendirilmiĢ Muth dağılımının bilinmeyen parametreleri α ve β için en çok olabilirlik 

tahmin edicilerinin elde edilmesinin yanı sıra, elde edilen tahmin edicilerinin tahmin 

verimliliklerini göstermek için kapsamlı bir Monte–Carlo simülasyon çalıĢması da 

sunulmaktadır. Farklı örnek boyutları ve farklı parametre değerlerinde koĢulan Monte–Carlo 

simülasyon çalıĢmasında, tahmin edicilerin yanlılık ve hata kareler ortalamaları elde edilerek, 

tahmin edicilerin hem küçük örneklem hem de büyük örneklem durumlarındaki davranıĢları 

farklı sansürleme seviyelerinde ortaya konmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Muth Dağılımı, Sansürlü Veriler, En Çok Olabilirlik Tahmini. 

 

1. GĠRĠġ  

Muth dağılımı pozitif reel aralıktaki verilerin modellenmesinde kullanılabilecek tek bir Ģekil 

parametresine sahip bir olasılık dağılımıdır. Ġlk olarak E.J. Muth [1] tarafından bir istatistiksel 

yaĢam modeli olarak tanıtılan dağılım sağlık, fen ve mühendislik bilimleri alanlarından 

oldukça geniĢ bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.  Muth dağılımının olasılık yoğunluk 

fonksiyonu 
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 (   )  (     )   (   
 

 
(     ))       (1) 

 

ve kümülatif dağılım fonksiyonu 

 

 (   )       (   
 

 
(     ))       (2) 

 

dır. Burada ,   (   ) dağılımın Ģekil parametresidir.  

 

Muth dağılımı, olasılık yoğunluk fonksiyonunun farklı Ģekillerde olabilmesi, tehlike 

fonksiyonunun artan, azalan veya küvet biçiminde olması, kuyrukta gamma, log-normal ve 

Weibull gibi popüler dağılımlarından önemli ölçüde daha az olasılık kütleye sahip olması gibi 

birçok önemli istatistiksel özelliğe sahip olan oldukça etkili bir olasılık dağılım modelidir [2]. 

Leemis ve McQueston [3], birçok tek değiĢkenli olasılık dağılımı arasında Ģematik bir 

diyagram vererek     için Muth dağılımının limitte 1 parametre değerli üstel dağılıma 

yakınsadığını göstermiĢlerdir. Literatürde dağılımın modelleme performansını geliĢtirmek için 

önerilmiĢ birkaç genelleĢtirmesi mevcuttur [2,4]. ÖlçeklendirilmiĢ Muth (ÖM) dağılımı [2] bu 

genelleĢtirmelerden bir tanesidir. ÖM dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu ve kümülatif 

dağılım fonksiyonu, sırasıyla  

 

 (     )  
 

 
( 
(
  
 
)
  )    (

  

 
 
 

 
( 
(
  
 
)
  ))      (3) 

ve 

 (     )       (
  

 
 
 

 
( 
  
   ))       (4) 

 

dir. Burada ,   (   ) dağılımın Ģekil parametresi,     dağılımın ölçek parametresidir. 

ÖM dağılımının bazı istatistiksel karakteristikleri Çizelge 1 de verildiği gibidir.  

 

Çizelge 1. ÖM dağılımının temel karakteristikleri 

Beklenen Değer  ( )   

Varyans    ( )     
 
 

 
 (
   

 
)     

Moment Üreten Fonksiyonu (  ( )  
 
  
  
    (  

  

 
 
 

 
) 

YaĢam Fonksiyonu  ( )    (
  

 
 
 

 
( 
  
   )) 

Hazard Fonksiyonu  ( )  
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YaĢam süreleri analizinde ve güvenilirlik analizlerinde sıklıkla maliyet, zaman veya 

ölçümlerin alındığı birimin çalıĢmayı sürdürememesi gibi kısıt veya nedenlerden dolayı 

sansürlü verilerle karĢılaĢılmaktadır. Verilerin modellenmesi aĢamasında, model dağılımın 

parametrelerinin doğruya en yakın olarak tahmin edilmesi modelleme baĢarımını 

etkilemektedir, bu tam veriye ulaĢılamaması durumunda, yani, sansürlü veriler için daha da 

önemli hale gelmektedir. Bu çalıĢmanın amacı Tip II sansürlü veriler için ÖM dağılımının 

bilinmeyen parametrelerinin tahmin edilmesidir.  

 

ÇalıĢmanın kalan bölümleri Ģu Ģekilde tasarlanmıĢtır: ikinci bölümünde    ve   parametreleri 

için birer tahmin edici en çok olabilirlik yöntemine göre elde edilmektedir. Ġkinci bölümde 

elde edilen tahmin edicilerin tahmin baĢarımları, üçüncü bölümde verilen bir dizi Monte-

Carlo simülasyon çalıĢması ile ortaya konmaktadır. ÇalıĢmanın son bölümünde ise elde edilen 

sonuçlara yer verilmektedir.  

2. ÖLÇEKLENDĠRĠLMĠġ MUTH DAĞILIMI ĠÇĠN PARAMETRE TAHMĠNĠ  

Bu bölümde,  ,   parametreli ÖM dağılımının Tip II sansürleme altında en çok olabilirlik 

tahmin edicileri elde edilmektedir. 

Varsayalım             rasgele değiĢkenleri  ,   parametreli ÖM dağılımından alınmıĢ bir 

rasgele örneklem olsun ve  ( )  ( )     ( ) ile             rasgele örnekleminin sıra 

istatistikleri gösterilsin. Tip II sansürleme planı düĢüncesi altında,     olmak üzere sadece 

  tanesinin gözlemlendiğini varsayılsın, yani (   ) tane gözlem sansürlensin. Bu varsayım 

ve gösterimler altında, ÖM dağılımının (3) eĢitliği ile verilen olasılık yoğunluk fonksiyonu, 

(4) eĢitliği ile verilen dağılım fonksiyonunu ve (   ) tane gözlemin sansürlendiği göz 

önünde bulundurularak  
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 ∏
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(5) 

 

olabilirlik fonksiyonu yazılabilir. Buradan sonra karıĢıklığa sebep olmadığı sürece gösterim 

kolaylığı açısından  ( )            gösterimi yerine    kullanılacaktır. 

 

(5) eĢitliği ile verilen olabilirlik fonksiyonunun logaritması 
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olarak yazılabilir. En çok olabilirlik yönteminde amaç olabilirlik fonksiyonunu veya denk 

olarak olabilirlik fonksiyonunun logaritmasını en büyükleyecek   ve   değerlerini elde 

etmektir. Bu amaç doğrultusunda (6) eĢitliği ile verilen logaritmik olabilirlik fonksiyonunun   

ve   parametrelerine göre birinci türevleri alınarak sıfıra eĢitlenmesiyle 
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 ∑
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(8) 

 

olabilirlik denklemlerine ulaĢılır. Böylece   ve   parametrelerinin en çok olabilirlik tahmin 

edicileri (7) ve (8) eĢitlikleri ile verilen lineer olmayan denklem sisteminin çözümünden elde 

edilebilir. Ancak burada, (7) ve (8) eĢitlikleri ile verilen denklem sisteminin analitik çözümü 

mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, analitik çözümün mevcut olmadığı olabilirlik 

denklemleri veya denklem sistemleri sayısal yöntemlerle çözülerek parametrelerin en çok 

olabilirlik tahminlerine ulaĢılabilir. Newton-Raphson yöntemi olabilirlik denklemlerinin 

sayısal çözümlerini elde etmek için literatürde sıkça baĢvurulan tekrarlamalı yöntemlerden bir 

tanesidir. Bu yöntemin bir adım tekrar formu  

 

 ̂     ̂   
  ( ̂ ) ( ̂ )  (9) 

 

biçiminde ifade edilebilir. Buarada   parametre vektörü, j iterasyon sayısı,  ̂  parametre 

vektörünün j. tekrardaki tahmini,  ( ) logaritmik olabilirlik fonksiyonunun parametrelere 

göre birinci türevlerinden oluĢan gradient vektörü ve  ( )    gradient vektörünün 

parametrelere göre türevinden oluĢan Hessian matrisidir.  

(7)-(8) eĢitlikleri ile verilen denklem sistemini Newton-Raphson yöntemi ile sayısal olarak 

çözülmek istensin.    [
  
  
] ile parametre vektörü ve 
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 ̂  *
 ̂ 

 ̂ 
+  (10) 

 

ile parametre vektörünün j. tekrardaki tahmini gösterilsin. Bu gösterimlerle, gradient vektörü 
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ve Hessian matrisi 
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biçiminde ifade edilebilir. (11) eĢitliği ile verilen gradient vektörü  ( )'nın elemanları (7)-(8) 

eĢitlikleri ile verilen logaritmik olabilirlik fonksiyonunun parametrelere türevleri olup  ( ) 

matrisinin elemanları,     (       ),  ( ) gradient vektörünün parametrelere göre türevini 

alarak veya (6) eĢitliği ile verilen logaritmik olabilirlik fonksiyonunun parametrelere göre 

ikinci dereceden türevlerini alarak 
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biçiminde elde edilir. 

Böylece parametre vektörünün  ̂  [
 ̂ 
 ̂ 
] gibi bir baĢlangıç tahmin değeri ile (9) eĢitliği ile 

verilen tekrar formülü bir yakınsama sağlanana kadar tekrar edilerek parametrelerin en çok 

olabilirlik tahmin değerlerine ulaĢılır. 

 

3. SĠMÜLASYON ÇALIġMASI  

ÇalıĢmanın bu bölümünde, bir önceki bölümde elde edilen ÖM dağılımının parametrelerinin 

en çok olabilirlik tahmin edicilerinin baĢarımlarını değerlendirmek amacıyla bazı Monte – 

Carlo simülasyon çalıĢmalarına yer verilmektedir. Yürütülen Monte – Carlo simülasyon 

çalıĢmaları hem tam hem de Tip II sansürlü veri durumlarını göz önüne almaktadır. 

Simülasyon çalıĢması boyunca, parametrelerinin değerleri:    = {0.1, 0.5, 0.9} ve   

*       + olarak seçilmiĢtir. Elde edilen tahmin edicilerin küçük örneklem ve büyük örneklem 

durumlarındaki tahmin baĢarımlarını netleĢtirmek için                   örneklem 

geniĢliklerinde,   ve   parametreleri için düĢünülen değerlerin her bir kombinasyonunda, 

                    sansürleme oranlarını da dikkate alarak 1000 tekrar ile gerçekleĢtirilen 

simülasyon çalıĢmalarında, ilgili tahmin edicilerin yan (Bias) ve hata kareler ortalaması 

(HKO) değerleri elde edilerek Çizelge 2-7'de verilmiĢtir.  
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Çizelge 2 – 7 ile verilen sonuçlardan açıkça görülmektedir ki;   ve    parametreleri için elde 

edilen tahmin ediciler, örneklem büyüklüğü arttıkça hem daha düĢük yan hem de daha düĢük 

HKO değerlerine sahip olmaktadır. Bu, tahmin edicilerin asimptotik olarak yansız ve tutarlı 

olduğunu göstermektedir.  Diğer taraftan parametreler için düĢünülen değerlerin her 

kombinasyonunda sansür oranının artmasıyla, özellikle küçük örneklem durumlarında, tahmin 

edicilerin yan ve HKO değerlerin kademeli olarak kabul edilebilir bir düzeye yükseldiği 

görülebilir. Bu durumlarda dahi örneklem büyüklüğü   arttıkça yan ve HKO değerleri 

azalmaktadır. Dolayısıyla, sansürleme altında da tahmin edicilerin asimptotik olarak yansız ve 

tutarlı kalabildiği söylenebilir. 

 

Çizelge 2.       ve       parametre değerleri için ÖM Dağılımının EÇO tahmin edicilerine 

ait farklı sansürleme oranlarındaki Bias ve HKO değerleri 

   

      
 

      
    

      
 

      

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

 

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

0 30 EÇO 0,0839 0,0399 

 

0,0052 0,0052 

 

0.2 30 EÇO 0,0713 0,0540 

 

-0,0024 0,0082 

 

50 EÇO 0,0271 0,0143 

 

-0,0039 0,0034 

  

50 EÇO 0,0237 0,0325 

 

0,0041 0,0032 

 

100 EÇO 0,0126 0,0092 

 

-0,0026 0,0022 

  

100 EÇO 0,0195 0,0205 

 

-0,0026 0,0030 

 

200 EÇO 0,0097 0,0066 

 

0,0000 0,0016 

  

200 EÇO -0,0011 0,0151   0,0014 0,0012 

0.1 30 EÇO 0,0642 0,0473 

 

0,0032 0,0070 

 

0.3 30 EÇO 0,0843 0,0685 

 

-0,0085 0,0101 

 

50 EÇO 0,0475 0,0234 

 

0,0036 0,0015 

  

50 EÇO 0,0497 0,0399 

 

-0,0041 0,0059 

 

100 EÇO 0,0256 0,0177 

 

-0,0048 0,0021 

  

100 EÇO 0,0470 0,0274 

 

-0,0048 0,0029 

 

200 EÇO 0,0076 0,0094 

 

0,0007 0,0012 

  

200 EÇO 0,0219 0,0220   0,0039 0,0036 

 

 

Çizelge  3.       ve     parametre değerleri için ÖM Dağılımının EÇO tahmin edicilerine 

ait farklı sansürleme oranlarındaki Bias ve HKO değerleri 

   

      
 

    
    

      
 

    

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

 

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

0 30 EÇO 0,0592 0,0271 

 

-0,0196 0,0899 

 

0,2 30 EÇO 0,0511 0,0499 

 

0,0207 0,0871 

 

50 EÇO 0,0450 0,0153 

 

-0,0037 0,0371 

  

50 EÇO 0,0398 0,0302 

 

0,0139 0,0618 

 

100 EÇO 0,0186 0,0065 

 

-0,0045 0,0294 

  

100 EÇO 0,0218 0,0209 

 

0,0044 0,0346 

 

200 EÇO 0,0087 0,0068   -0,0146 0,0213     200 EÇO 0,0035 0,0170   -0,0195 0,0222 

0.1 30 EÇO 0,0613 0,0408 

 

0,0013 0,0886 

 

0,3 30 EÇO 0,1147 0,0651 

 

-0,0698 0,1492 

 

50 EÇO 0,0344 0,0223 

 

0,0013 0,0424 

  

50 EÇO 0,0436 0,0359 

 

-0,0401 0,0983 

 

100 EÇO 0,0326 0,0154 

 

0,0104 0,0268 

  

100 EÇO -0,0010 0,0316 

 

0,0153 0,0613 

  200 EÇO 0,0040 0,0095   -0,0005 0,0186     200 EÇO 0,0184 0,0219   0,0154 0,0376 

 

 

Çizelge  4.       ve       parametre değerleri için ÖM Dağılımının EÇO tahmin 

edicilerine ait farklı sansürleme oranlarındaki Bias ve HKO değerleri 
                                  

   

      
 

      
    

      
 

      

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 
 

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

0 30 EÇO 0,0385 0,0223 

 

-0,0034 0,0040 

 

0,2 30 EÇO 0,0556 0,0455 

 

-0,0040 0,0046 

 

50 EÇO 0,0083 0,0127 

 

0,0024 0,0024 

  

50 EÇO 0,0140 0,0234 

 

-0,0057 0,0013 

 

100 EÇO 0,0176 0,0113 

 

-0,0010 0,0012 

  

100 EÇO 0,0110 0,0114 

 

0,0003 0,0018 

 

200 EÇO -0,0047 0,0041   -0,0012 0,0018     200 EÇO 0,0172 0,0110   0,0000 0,0013 

0.1 30 EÇO 0,0179 0,0365 

 

-0,0040 0,0021 

 

0,3 30 EÇO 0,0539 0,0611 

 

0,0023 0,0054 

 

50 EÇO 0,0244 0,0203 

 

0,0059 0,0024 

  

50 EÇO 0,0076 0,0333 

 

0,0023 0,0034 

 

100 EÇO 0,0247 0,0128 

 

0,0013 0,0021 

  

100 EÇO 0,0302 0,0184 

 

0,0017 0,0029 

  200 EÇO 0,0090 0,0088   0,0029 0,0002     200 EÇO 0,0024 0,0117   0,0005 0,0022 
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Çizelge  5.       ve     parametre değerleri için ÖM Dağılımının EÇO tahmin edicilerine 

ait farklı sansürleme oranlarındaki Bias ve HKO değerleri 
                                  

   

      
 

    
    

      
 

    

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

 

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

0 30 EÇO 0,0416 0,0322 

 

0,0079 0,0404 

 

0,2 30 EÇO 0,0575 0,0454 

 

-0,0216 0,0386 

 

50 EÇO 0,0213 0,0147 

 

0,0245 0,0202 

  

50 EÇO 0,0164 0,0227 

 

-0,0204 0,0195 

 

100 EÇO 0,0160 0,0094 

 

-0,0011 0,0120 

  

100 EÇO 0,0110 0,0119 

 

0,0017 0,0125 

 

200 EÇO 0,0042 0,0041   0,0024 0,0059     200 EÇO 0,0035 0,0099   0,0050 0,0061 

0.1 30 EÇO 0,0451 0,0381 

 

-0,0159 0,0324 

 

0,3 30 EÇO 0,0435 0,0529 

 

-0,0034 0,0520 

 

50 EÇO 0,0105 0,0161 

 

-0,0008 0,0197 

  

50 EÇO 0,0410 0,0293 

 

-0,0037 0,0253 

 

100 EÇO 0,0236 0,0105 

 

-0,0059 0,0107 

  

100 EÇO 0,0223 0,0149 

 

-0,0261 0,0140 

  200 EÇO 0,0087 0,0062   -0,0120 0,0068     200 EÇO 0,0113 0,0137   -0,0040 0,0074 

 

 

Çizelge  6.       ve       parametre değerleri için ÖM Dağılımının EÇO tahmin 

edicilerine ait farklı sansürleme oranlarındaki Bias ve HKO değerleri 
                                  

   

      
 

      
    

      
 

      

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

 

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

0 30 EÇO 0,0351 0,0252 

 

-0,0013 0,0026 

 

0,2 30 EÇO 0,0445 0,0257 

 

-0,0015 0,0043 

 

50 EÇO 0,0001 0,0120 

 

-0,0001 0,0001 

  

50 EÇO 0,0139 0,0174 

 

0,0014 0,0023 

 

100 EÇO 0,0091 0,0085 

 

0,0011 0,0009 

  

100 EÇO 0,0136 0,0090 

 

-0,0007 0,0007 

 

200 EÇO 0,0102 0,0032   -0,0003 0,0006     200 EÇO 0,0100 0,0062   0,0037 0,0012 

0.1 30 EÇO 0,0242 0,0292 

 

-0,0020 0,0030 

 

0,3 30 EÇO -0,0053 0,0332 

 

-0,0070 0,0037 

 

50 EÇO 0,0032 0,0147 

 

-0,0014 0,0018 

  

50 EÇO 0,0111 0,0214 

 

-0,0001 0,0013 

 

100 EÇO 0,0097 0,0102 

 

0,0025 0,0006 

  

100 EÇO 0,0031 0,0107 

 

0,0012 0,0013 

  200 EÇO 0,0040 0,0060   0,0019 0,0004     200 EÇO 0,0004 0,0068   -0,0003 0,0017 

 

 

Çizelge  7.       ve     parametre değerleri için ÖM Dağılımının EÇO tahmin edicilerine 

ait farklı sansürleme oranlarındaki Bias ve HKO değerleri 
                                  

   

      
 

     
    

      
 

     

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

 

p n Yöntem Bias HKO   Bias HKO 

0 30 EÇO 0,0320 0,0219 

 

-0,0057 0,0362 

 

0,2 30 EÇO -0,0011 0,0272 

 

-0,0204 0,0435 

 

50 EÇO 0,0224 0,0146 

 

0,0094 0,0231 

  

50 EÇO 0,0057 0,0154 

 

-0,0114 0,0243 

 

100 EÇO 0,0185 0,0078 

 

0,0037 0,0111 

  

100 EÇO 0,0107 0,0090 

 

-0,0073 0,0139 

 

200 EÇO 0,0014 0,0058   -0,0069 0,0085     200 EÇO 0,0067 0,0064   -0,0074 0,0091 

0.1 30 EÇO 0,0297 0,0305 

 

-0,0124 0,0392 

 

0,3 30 EÇO 0,0300 0,0328 

 

0,0202 0,0642 

 

50 EÇO 0,0212 0,0159 

 

0,0045 0,0201 

  

50 EÇO 0,0180 0,0203 

 

0,0168 0,0331 

 

100 EÇO 0,0175 0,0080 

 

-0,0033 0,0091 

  

100 EÇO 0,0073 0,0123 

 

0,0064 0,0225 

  200 EÇO 0,0110 0,0038   0,0016 0,0062     200 EÇO 0,0121 0,0090   0,0100 0,0108 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, ölçeklendirilmiĢ ÖM dağılımının bilinmeyen parametrelerinin tahmin edilmesi 

problemi düĢünülmüĢtür. Tip II sansürlü veriler için ÖM dağılımının bilinmeyen 

parametrelerinin tahmin edilebilmesi için en çok olabilirlik yöntemine dayalı tahmin ediciler 

elde edilmiĢtir. Elde edilen tahmin edicilerin tahmin baĢarımları yapılan kapsamlı bir dizi 

Monte – Carlo simülasyon çalıĢması ile ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Küçük, ılımlı ve 

büyük örneklem büyüklükleri ve farklı sansürleme oranları ile yürütülen Monte – Carlo 

simülasyon çalıĢmaları ıĢığında tahmin edicilerin tahmin baĢarımlarının oldukça tatminkâr 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dahası, yine Monte – Carlo simülasyon çalıĢması sonuçlarından 

ilgili tahmin edicilerin hem tam veri durumu için hem de sansürlü veri durumu için asimptotik 

olarak yansız ve tutarlı tahmin ediciler olduğu söylenebilir. Dolayısıyla sansürlü veri içeren 
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pozitif reel değerli bir veri setini modellemek için ÖM dağılımı bir model olarak 

kullanılacaksa model parametrelerinin bilinmeyen değerlerinin tahmininde bu çalıĢma ile elde 

edilen tahmin edicilerin kullanılmasının yerinde olacağı söylenebilir.  
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Abstract  

Generally Man cannot naturally be separated from the environments where dwell and 

struggle food for survival. From time to time, changes in environmental climate and 

environmental conditions occur as a result of natural and human factors. Obviously, the 

natural factors are almost beyond human control. It is increasingly recognized that climate 

change due to anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions is one of the greatest 

challenges facing our society, with major implications for both human and natural systems. 

The built environment is responsible for a significant share of these emissions, for both the 

production and operation of buildings. The study aimed at assessing the impact of 

environmental climate change on the functionality and performance of building the study 

adopted the mix approach of imperative and quantitative through the intensive review of 

literature to collect data from the information collected it was found that environmental 

climate has some positive impact on the building such as increased electric cooling demand 

and reduced energy supply reliability and it affect the functionality and the performance of 

the building and it was concluded that the current uncertainties in climate change science and 

the potential impacts of climate change on buildings, establishing suitable mechanisms to 

deal with these issues is also problematic. As a result of climate change, the future 

performance of buildings may be significantly different than current performance for: coastal 

and inland flooding, overheating 

1.0 Introduction 

In Nigeria climate has been changing over and over, as evident in: increases in temperature; 

variable rainfall; rise in sea level and flooding; drought and desertification; land degradation; 

more frequent extreme weather events; affected the buildings (housing) fresh water resources, 

and loss of biodiversity ( Elisha et al., 2017; Ebele and Emodi, 2016; Olaniyi et al., 2013).  
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The challenges associated with climate change are not the same across the country. Nigeria 

has a tropical climate with two precipitation regimes: low precipitation in the North and high 

precipitation in parts of the Southwest and Southeast. This can lead to aridity, drought and 

desertification in the north; and flooding and erosion in the South (Akande et al., 2017; 

Nkechi et al., 2016). Vulnerability analysis demonstrates that states in the north experience 

higher degrees of vulnerability to climate change than those in the south (Madu, 2016; 

Federal Ministry of Environment, 2014). 

The Northeast and the Northwest are the most vulnerable. The combination of rising heat and 

less rain has hastened desert encroachment, with loss of the wetlands, and fast reduction in the 

amount of surface water, flora and fauna resources on land (Abdulkadir et al., 2017; Akande 

et al., 2017; Ebele and Emodi, 2016; Federal Ministry of Environment, 2014).  

Housing is one among hierarchy of human need that come after food, and one of the 

fundamental requirements of buildings is the protection of the people who live and work 

within them from the weather.  As reported by Palmer et-al 2020 That housing provision 

should be a kind of housing that is safe, secured, against the climatic condition of the 

environment.( Palmer, Short, & Auch, 2020)  

The aim of environmental structure for habitations with name building its design is the 

creation of a comfortable yet energy efficient internal environment. The successful design of 

buildings relies on an appropriate understanding of the climate of the given environment. It is 

no longer acceptable to rely solely on building plant to supply the internal conditions that we 

require. Buildings are increasingly being designed to utilize passive techniques and have 

evolved so that they adapt to the climate. 

As housing represents the most basic of human need and it has a profound impact on the 

health, welfare, and productivity of individuals, hierarchy of needs, it is only after we satisfy 

the other needs (health, clothing and shelter) that we worry about social needs. (Chelladurai, 

& Kerwin, 2018). 

The provision of housing that is safe, secured, against the climatic condition of the 

environment should also be among the fundamental right, to be enshrined in United Nations 

habitat Agenda, the global on human settlement housing has been universally accepted as 

most second important human need.( Palmer, Short, & Auch, 2020)  

On the research publication of a United Kingdom government in Department of the 

Environment with title Review of the potential effects of climate change in the United 

Kingdom, Climate Change Impacts Review Group (CCIRG), HMSO (1996). Clarify in their 

report on global warming that it has led to a great deal of controversy within the industry as to 
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what impact these changes will have on buildings. We are enlightened that global warming 

will radically change our climate. Plant and animal life is slowly migrating northwards in 

search of cooler climes at the same time as it is predicted that our south coast will become 

likened to the Mediterranean in the very near future. 

As reported by The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) that 

Anthropogenic climate change has already begun to affect weather patterns, physical and 

biological phenomena, and vulnerable human communities /1,2/. Although it is clear that 

human health is sensitive to climate variability on timescales from days to decades, in most 

cases, the degree to which historically observed health trends can be attributed to climate 

change is contentious /3/. This is, in part, because the changes in climate have been quite 

small to date; and in part because of the difficulty of assessing competing causes of health 

impacts.  

Nevertheless, it is widely accepted that unchecked climate change would lead to increasingly 

severe health impacts /2/. Causal mechanisms include the direct effects of climate extremes 

(deaths from thermal stress; injuries and drowning from floods, storms, cyclones. or falling 

through thinning ice); and the indirect effects on infectious diseases transmitted via water, 

food, or disease vectors (for example, cholera, salmonella, malaria); as well as the more 

diffuse effects on livelihoods, agricultural yields, water availability and food security (leading 

to malnutrition, infectious diseases, and mental health problems).  

    Therefore going with the background this study is aimed at assessing the impact of 

environmental climatic change on the functionality of building (housing) , with view to show 

the impact of the climate change on the building functionality.  

2.0 literature review 

Importance of Housing in the Context of Climate Change 

In the evolution of humanity, housing and shelter has remained a basic need, offering 

protection against extreme weather events, natural calamities and pest and insect invasion, as 

well as threats from other species; initially from wild animals, now mostly from other 

humans. 

Housing has enabled human survival in a wide range of climatic and environmental 

conditions for centuries and unsurprisingly represents a significant contributor to climate 

change through the sector‟s high energy consumption and associated greenhouse gas (GHG) 

emissions. Actions in the housing sector thus play an important role, both to mitigate climate 

change and to adapt to the adverse effects of changing climate. However, some of these 
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strategies are expected to have adverse impact on human health and well-being and yet offer 

co-benefits for public health. The carbon footprint from housing is great, both in cold 

climates, where energy is consumed in heating, and in warm climates, where indoor 

temperatures are cooled mechanically, assuming the energy is released from the combustion 

of fossil fuels. In the USA, the average household carbon footprint is approximately 48 t CO2 

equivalents (CO2e)/year, of which housing is responsible for approximately 13.2 t CO2e 

(28%) (Jones and Kammen, 2011). In Finland, buildings consume approximately 40% of the 

total energy consumption; their contribution to GHGs is approximately 30%. Heating and 

ventilation require about half of the total energy consumption, with the remainder divided 

between household electricity and warm water. 

As mentioned, housing offers substantial possibilities for climate change mitigation through 

reduced energy consumption, and thus lower GHG emissions. In cold climates, energy 

consumption can be reduced by exterior wall and ceiling insulation, the use of low-energy 

devices, adjustment and timing of heating and minimizing waste. In the future, the carbon 

footprint of housing can be further lowered by passive solar construction and other designs 

which optimize energy consumption for heating and ventilation, together with decarbonized 

energy sources, such as those based on geothermal heat, solar or wind power. 

 

The concepts of climate, environment, climate and environmental changes 

Climate is the average weather condition of a place over a long period of time, usually about 

or even over 30 years. Climate is the average weather usually taken over a 30-years period for 

a particular region and time (http://www.classzone.com/books/earth_science). It is a large-

scale, long-term shift in the planet‟s weather patterns or average weather condition 

(http://www.metoffice.gov.uk>Home>public>climate). To ascertain the climatic condition of 

a place, there is always a systematic observation, recording and processing of the climatic 

elements such as temperature, rainfall, atmosphere, pressure, humidity, wind, sunshine and 

clouds. Climate differs from weather in that, weather reflects short-term condition of the 

atmosphere while climate is the average daily weather for an extended period of time (ocean 

service .noaa.gov>Home>ocean facts). The climatic elements are normally observed and 

measured over a period of time by weather instruments. Based on the data collected, maps 

and charts are prepared. Through these charts and maps, one can easily observe certain 

changes that may have occurred over a period of time. Environment in the view of 

Ajayi(1998) is the total surrounding of an organism in a given area including the physical and 

non-physical surroundings. Kwan, Lam and Ofoefuna (2011) see environments as the 
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conditions of an organism‟s surroundings. Onuoha (2012) defined an environment as a set of 

conditions and forces which surround and have direct influence on the organization/organism. 

The Oxford Advanced Learners Dictionary defines environment as the conditions that affect 

the behaviour of somebody or something and/or the physical conditions that somebody or 

something exists in…the natural world in which animals and plants live. It therefore implies 

that environment is made up of all the physical visible and microscopic matters that affect the 

existence of organisms positively or negatively and an organism does not exist in isolation. It 

must co-exist with other matters. 

There are five divisions of the sphere of an environment according to Ajayi(1988). These are: 

i. The atmosphere; made up of the troposphere and stratosphere. The atmosphere 

consists of 78% nitrogen, 21% oxygen and 0.003% carbon dioxide and water vapour 

as the most valuable component.  

This sphere is seen as very important because it aids biotic activities. 

ii. The stratosphere; which also is known as the ozone layer absorbs ultra-violet 

radiation. So, when such radiation is prevented by the ozone layer from reaching the 

earth‟s surface in high intensity, many organisms (plants and animals) are relieved. 

iii. The Hydrosphere; this is the world of water existing in form of water, lakes and 

oceans. 

iv. The Biosphere; is the part of environment which is known as the active part of the 

earth where plants and animals inhabit. It is made up of Aquatic and terrestrial 

bicycles. The aquatic bicycles contain fresh and salt water, while the terrestrial bicycle 

is zone where certain life forms can exist outside water. 

v. The lithosphere; is the solid part of the environment which contains rocks, sediments 

and soil minerals. 

Supporting this view (www. the guardian.com/environment/2015jan/29/British.belief.) while 

describing internal mechanism argued that scientists generally define the five components of 

earth‟s climate system to include –atmosphere, hydrosphere, cry sphere, lithosphere 

(restricted to the surface soils, rocks and sediments) and biosphere. Natural changes in the 

climate system (internal forcing) result in internal climate variation +69 

e.g. include the typical distribution of species and changes as ocean currents. 

Climate and Environmental changes 

Climate change refers to a long change in the average weather pattern over a specific 

region/and a significant period of time. It is also seen as a change in the statistical distribution 

of weather patterns when that change lasts for an extended period of time (i.e. decades to 
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millions of years). The most general definition of climate change is a change in the statistical 

properties of the climate system when considered over long period of time 

(en.m.wikipedia.org/w). As such, fluctuations over periods shorter than few decades, such as 

El Nino do not represent climate change. The term sometimes is used to refer to climate 

change caused by human activity as opposed to change in climate that may have resulted as 

part of Earth‟s natural processes (en.m.wikipedia.org/w). 

In this sense especially in the context of environmental policy the term climate change has 

become synonymous with „‟anthropogenic global warming‟‟ (en.m.wikipedia.org/w). 

Some scientific journals are of the opinion that‟‟ global warming refers to surface temperature 

increases while climate change includes global warming and everything else that increasing 

greenhouse gas levels will affect‟‟ climate change is also seen as a change in global or 

regional climate patterns, in particular, a change apparently from the mid to late 20th century 

onwards and attributed largely to the increased level of atmospheric carbon dioxide (CO2) 

(www.epa.gov/climatechange/basics). 

Environmental changes have to do with changes caused by the variation in the occurrences of 

some climatic factors; rainfall, temperature, light wind: biotic factors; predators, parasites, 

soil micro-organism, pest and diseases: and edaphic factors; soil pH, soil texture, soil 

structure etc. when environmental changes occur as a result of the actions of man and other 

natural phenomena, lives and properties are adversely affected. 

Causes and Effect of Climate and Environmental Changes 

In a broad sense, climate and environmental changes is the after mat of so many human 

activities and some natural occurrences. Some natural causes of climate change are referred to 

as „‟climate forcing‟‟ or „‟forcing mechanisms‟‟. Changes in the state of this system can occur 

externally (from extraterrestrial systems) or internally (from ocean, atmosphere and land 

systems), through any one of the described components. For example, an external change may 

involve a variation in the Sun‟s output which would externally vary the amount of solar 

radiation received by the Earth‟s atmosphere and surface. Internal variations in the Earth‟s 

climate system may be caused by changes in the concentrations of atmospheric gases, 

mountain building, volcanic activity, and changes in the surface or atmospheric albedo 

(www.cheron .com ) 

However, some climatologists are of the opinion that only a limited number of factors are 

primarily responsible for most of the past episodes of climate change on the Earth. These 

factors include; 

 Variations in the Earth‟s orbital characteristics 
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 Atmospheric carbon dioxide variations. 

 Volcanic eruptions. 

 Variation in solar output. 

 Plate Tectonics 

 Thermohaline Circulation. 

The Housing Life Cycle and GHGs 

The contribution of housing to GHG production and the opportunities it offers for mitigating 

and adapting to climate change are presented in all phases of its life cycle (Fig. 27.1) – the 

production and haulage of raw materials, construction, occupation, maintenance and 

renovation, deconstruction and demolition and transportation of waste to a recycling facility 

or waste disposal site. The mining and industrial processing of building materials are energy-

intensive and the largest contributor to CO2 emissions during the housing life cycle. Heavy-

duty vehicles required for the transportation of building materials to construction sites have 

low fuel efficiency and are an important source of CO2 emissions.  

The construction phase tends to have a relatively low impact on GHG emission levels, but the 

type of housing and the techniques applied can incur high energy consumption and resultant 

high CO2 emission. The occupation of buildings has a higher impact on CO2 emission due to 

the large amount of energy required for lighting, cooking, heating and cooling, as mentioned 

above. Building maintenance also requires energy and GHG emissions, but these tend to be 

less compared to the construction phase. Renovation and remodeling of buildings can also 

consume considerable energy, as can deconstruction and demolition, although this is minor 

compared to the total energy consumption through the housing life cycle. Waste recycling 

(including of building materials) offers great potential for reducing GHG emissions. 

 

Carbon footprint associated with the life cycle of housing. 
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3.0 Methodology 

 The study adopted mix research approach of imperative and quantitative approaches through 

intensive review of literature mean while quantitative approach covers both exploratory and 

descriptive methods therefore data presented in this study were gathered through extensive 

review of literature.   The key advantage of generating data in quantitative form is, it  can give 

more rigorous assessment by subjecting the data gathered to rigorous quantitative analysis in 

a formal and rigid fashion (Kothari, 2009) and Guthrie (2010) pointed that the quantitative 

data offers high levels of reliability. Data on impact of climate on building generally are given 

much emphasis and recent researches in proximity with the study area are given priority for 

the update information in the study. 

  

4.0 Result and Discussion   

The Potential Impacts of climate change on the Built Environment 

Considering the study carried out by Crawley D, B.: with title Impact of Climate Change on 

Buildings: Glasgow, Scotland, Uk, which he captured in the third Assessment Report (IPCC 

2001)   that the climate change have some potential impact on the building, such as increased 

electric cooling demand and reduced energy supply reliability.” This top -down view of the 

entire building sector ignores the variability in climate response seen among buildings from 

the poles to the equator. Buildings are complex, time -varying interactions of local weather 

conditions with internal loads (people, lights, equipment, and appliances) and heating and 

cooling systems (natural or forced). This can be seen in Figure 1 which compares energy end-

uses of commercial buildings in the United States and Europe. For example, typical European 

buildings use little or no cooling but it is a significant portion of commercial building energy 

performance in the United States.  

Fig 1 

 
Commercial Building Energy End -Uses in the United States (EIA 2002 ) and Europe 

(EC 2000) 
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Current and Projected Maximum Daily Temperature by Location 

 

Source: BNRCC, 2011, p.10 

Going with information in the table above the building mitigating measures against the 

climate present in our environment should always given a much emphasis as there is no much 

differences in the present climate and the projected ones     

 

Pathways through which housing-related climate change mitigation leads to public 

health co-benefits. 
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 From several researches attention has being calling toward the effect of climate change 

ranging from it effect on building up to the health, climate has been the environmental factor 

that has both the positive effect and negative effect considering the chart above it has 

stipulated some of the positive health benefit of climate change  

The impact of climate on building was also captured in the study of Camilleri, Jaques, Isaacs, 

with title Climate Change Impacts on Building Performance that Even the quantifiable 

climate changes listed above could be expected to influence almost every aspect of 

construction practice and building performance. The challenge in assessing the impact of 

climate change on buildings is to decide which impacts are significant enough to justify 

changing building practice, or the protection of buildings. 

For each climate factor in Table 1, an analysis of the sensitivity of the related building 

performance was undertaken. The following potential impacts on buildings were identified 

and assessed: 

• decreased winter space heating 

• decreased water heating energy 

• increased overheating and air-conditioning load 

• Greenhouse gas (GHG) emissions of houses 

• increased costs due to carbon or GHG charges 

• Changes in electricity costs 

• increased inland flooding 

• increased coastal flooding, erosion, and rising water tables 

• Degradation of polymers 

• Changes in wind 

• increased tropical cyclones 

• increased insurance costs 

• Changes in timber properties 

As the number of potential impacts on buildings is large, this paper examines only a selected 

few to briefly illustrate the most significant impacts, and provide examples of the four 

possible outcomes of the assessment process: 

1) An impact is quantified, and shown to be significant 

2) An impact is quantified, and shown to be insignificant 

3) An impact is not quantified, but shown to be insignificant 

4) An impact is not quantified, but cannot be shown to be insignificant 
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Decreased winter space heating for houses with increased temperatures is an impact of type 

(1) (quantified/significant), as the data available from the climate change scenario is good, 

and simulation methods are available to quantify the impact. 

5.0 Conclusion  

The aim of this study is to assess the effect of environmental climate change on the 

functionality and performance of the building it is clearly evidence in the reviewed studies, 

without the current uncertainties in climate change science and the potential impacts of 

climate change on buildings, establishing suitable mechanisms to deal with these issues is also 

problematic. 

As a result of climate change, the future performance of buildings may be significantly 

different than current performance for: coastal and inland flooding, overheating (as defined by 

occupant expectations) wind damage and flooding associated with tropical cyclones. Also the 

positive impact of climate change cannot be over emphasize, but climate has become the 

environmental factor that if its effect can be contest it can serve as one among the 

environmental component that aid in understanding the ways of minimizing consumption of 

energy in the buildings.  
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Özet 

Kanatlı eti üretimi, dünyada domuz etinden sonra üreticiliği yapılan en büyük ikinci 

üretim dalıdır. Kanatlı eti, proteininin yüksek, yağı ve kalorisinin düĢük olması, yağ asiti 

içeriği bakımından zengin olması (linoleik, oleik, palmitikasit gibi) nedeniyle önemli bir gıda 

maddesidir. Hayvan ıslahındaki ilerleme ve yem sektöründeki geliĢmelerle civcivler 35-42 

gün gibi kısa bir süre içerisinde 2.1-2.7 kilogram canlı ağırlığa ulaĢmaktadır. Fenotipik 

özelliklerde elde edilen baĢarıların yanı sıra, moleküler biyoloji bilimindeki geliĢmelere 

paralel olarak hayvan genetiği ve biyoteknoloji alanlarında yapılan araĢtırmalar sonucu çiftlik 

hayvanlarında verim ve kalite gibi kompleks kantitatif özelliklere iliĢkin parametrelerin 

moleküler mekanizmalarının aydınlatılması sağlanmıĢtır. Kanatlı hayvanların beslenmesinde 

kullanılan rasyonların besin madde içeriklerindeki farklılıklar ya da yem katkı maddeleri 

çeĢitli genlerin ekspresyonlarını değiĢtirerek hayvanların verimlerini etkilemektedir. Gen 

ekspresyonu ya da gen ifadesi DNA‟da bulunan genetik bilginin mRNA‟ya aktarılması 

(transkripsiyon) ve protein Ģeklinde tercüme edilmesi (translasyon) iĢlemlerini içeren süreçleri 

tanımlamaktadır. Canlılar embriyolojik geliĢimin farklı dönemlerinde, ya da farklı çevre 

Ģartlarında değiĢen çevre Ģartlarına (iklim, beslenme, üreme dönemleri vb.) uyum 

sağlayabilmek için farklı genlerin expresyonlarını değiĢtirirler. Bu nedenle farklı çevre 

Ģartlarında değiĢen gen expresyon düzeylerinin belirlenmesi canlıların çevreye uyum 

mekanizmalarının anlaĢılmasına ve çiftlik hayvanlarında uygun bakım ve besleme Ģartlarının 

oluĢturulmasına yardımcı olabilir. Hücrenin genetik bilgi akıĢının incelenebilmesi, doku veya 

organizmada değiĢen durum karĢısında hangi yolakların çalıĢmaya baĢladığı ve hangi 

yolakların kapandığı konusunda bilgi verir. 

  

Anahtar kelimeler: Gen Ekspresyon, Kanatlı Hayvan Besleme, Transkripsiyon, Translasyon 

 

1.GiriĢ 

 

Kanatlı eti üretimi, dünyada domuz etinden sonra üreticiliği yapılan en büyük ikinci 

üretim dalıdır. Kanatlı eti, proteininin yüksek, yağı ve kalorisinin düĢük olması, yağ asiti 

içeriği bakımından zengin olması (oleik, linoleik, palmitikasit gibi) nedeniyle önemli bir gıda 
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maddesidir. Hayvan ıslahındaki ilerleme ve yem sektöründeki geliĢmelerle civcivler 35-42 

gün gibi kısa bir süre içerisinde 2.1-2.7 kilogram canlı ağırlığa ulaĢmaktadır. Elde edilen canlı 

ağırlığın % 70-75‟i karkas olup canlı ağırlık içinde kemiksiz göğüs ve but etinin payı 

sırasıyla, % 22 ve % 16‟dır. Fenotipik özelliklerde elde edilen bu baĢarıların yanı sıra, 

moleküler biyoloji bilimindeki geliĢmelere paralel olarak hayvan genetiği ve biyoteknoloji 

alanlarında yapılan araĢtırmalar sonucu çiftlik hayvanlarında verim ve kalite gibi kompleks 

kantitatif özelliklere iliĢkin parametrelerin moleküler mekanizmalarının aydınlatılması 

sağlanmıĢtır (Ġpçak ve ark., 2015). Kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılan rasyonların 

besin madde içeriklerindeki farklılıklar ya da yem katkı maddeleri çeĢitli genlerin 

ekspresyonlarını değiĢtirerek hayvanların verimlerini etkilemektedir. 

Gen Ekspresyonu, hücrelerdeki genetik bilgi akıĢı DNA, RNA ve protein Ģeklinde 

sıralanmaktadır. Gen ekspresyonu ya da gen ifadesi DNA‟da bulunan genetik bilginin 

mRNA‟ya aktarılması (transkripsiyon) ve protein Ģeklinde tercüme edilmesi (translasyon) 

iĢlemlerini içeren süreçleri tanımlamaktadır. Canlılar embriyolojik geliĢimin farklı 

dönemlerinde, ya da farklı çevre Ģartlarında değiĢen çevre Ģartlarına (iklim, beslenme, üreme 

dönemleri vb.) uyum sağlayabilmek için farklı genlerin expresyonlarını değiĢtirirler. Bu 

nedenle farklı çevre Ģartlarında değiĢen gen expresyon düzeylerinin belirlenmesi canlıların 

çevreye uyum mekanizmalarının anlaĢılmasına ve çiftlik hayvanlarında uygun bakım ve 

besleme Ģartlarının oluĢturulmasına yardımcı olabilir. Hücrenin genetik bilgi akıĢının 

incelenebilmesi, doku veya organizmada değiĢen durum karĢısında hangi yolakların 

çalıĢmaya baĢladığı ve hangi yolakların kapandığı konusunda bilgi verir (Özdemir,2015). 

Gen ekspresyonu mRNA ve protein düzeyinde incelenebilir. RNA düzeyindeki 

analizler; Hibridizasyona dayalı yöntemler,( Northern blot, In situ hibridizasyon, Microarray), 

Polimeraz zincir reaksiyonuna (PCR) dayalı yöntemler (SAGE (serial analysis of gene 

expression),RT-PCR (real-time PCR, reverse-transcription PCR), DD (differential display), 

aRNA (antisense RNA amplification),RPA (RNAse protection assay),dizi analizine bağlı 

yöntemler (Expressed Sequence Tags (EST),RNA-seq (RNA sequencing) olarak 

sınıflandırılabilir. Protein düzeyindeki analizler ise, ELĠSA‟ya dayalı yöntemler, elektroforez 

temelli yöntemler ve histolojik yöntemler olarak sınıflandırılabilir. 

 

2.Beslenmenin Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi Konusunda Yapılan ÇalıĢmalar 

 

2.1. Broyler Piliçlerde Yapılan ÇalıĢmalar 

 

Xiao ve ark. (2012), etlik piliçlerde (Cobb 500), kontrol ve mannan oligosakkarit 

(MOS) içeren rasyon ile beslemenin ince bağırsak dokusundaki genlerin ekspresyon 

düzeylerine etkisini incelemiĢlerdir. MOS ilave edilen grupta kontrol grubuna göre ince 

bağırsak dokusunda 672 genin ekspresyon düzeyinin değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. Eksprese 

edilen genlerin, enerji üretimi, hücre ölümü ve protein translasyonu dahil olmak üzere çeĢitli 

biyolojik fonksiyonlara dahil olduğu tespit edilmiĢtir. Jejunumda protein sentezi ile iliĢkili 77 

genin ekspresyonu MOS tarafından etkilenmiĢtir. Böylece bulaĢıcı hastalık ve bulaĢıcı 

mekanizmaların bağırsakta MOS modüle edilmiĢ genlerle iliĢkili biyolojik fonksiyonlar 

arasında olduğunu göstermiĢtir ve oksidatif stres üzerindeki etkisini belirtmiĢtir. Sonuç olarak 
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çalıĢmada sistematik olarak biyolojik fonksiyonların ve broilerdeki MOS'un biyolojik 

etkilerine aracılık etmede önemli olan gen yollarını tanımlamıĢlardır. 

Sevane ve ark.(2014), yemlerine 5g/kg inulin ilave edilen damızlık broyler piliçlerin 

(Cobb 500) karaciğer dokusundaki gen ekspresyon düzeylerine etkisini mikroarray yöntemi 

ile incelemiĢlerdir. Ġnulin ilavesinin incelenen 148 genden 104 ünün (1.4-kat) ekspresyonunu 

arttırdığı, 44 ünün (0.6-fold) ise azalttığı belirlenmiĢtir. Mikroarray sonucu karaciğerde 

bulunan bazı genlerin (ITIH5, DIO2, GIMAP5, USP18, KIAA1754, CCDC79) Real Time 

PCR ile doğrulanması yapılmıĢtır. Kanatlı hayvan beslemede inulin kullanımının, tavuk eti ve 

büyüme üzerinde olumlu etkiler sağladığı, performansı iyileĢtirerek, genel bağıĢıklığı 

arttırmada, kemik sağlığını iyileĢtirme, bağırsak mukozal yapısındaki değiĢiklikler ile 

besinlerin emilimini arttırdığı ve bağırsak bakterilerinin büyümesini ve / veya aktivitesini 

stimüle ettiğini belirtmiĢlerdir.  

Naji ve ark.(2014), damızlık broiler piliçlerde (Ross308), fitosterol [(polihidroksi 

fitosterol L1, L2, L3 (15, 20, 25 g/kg) ve hidroksi fitosterol (β-sitosterol) H1, H2, H3 (25, 50, 

75 g/kg)] ilave edilen rasyon ile beslenmenin kas dokusundaki genlerin ekspresyon 

düzeylerine etkisini incelemiĢlerdir. Myogen, eIF4E, mTOR ve S6k1genlerinin ekspresyon 

düzeylerini artarken, myostatin (GDF-8) ve ubiquitin genlerinin azaldığını tespit etmiĢlerdir. 

Sonuç olarak broyler civciv yemlerine fitosterol ilavesinin, pektoralis majör kasının 

morfolojik geliĢimi ve kas hücresi çoğalması ve farklılaĢması için gerekli genlerin ifadesi için 

iyi bir besleme programı olduğunu göstermektedir. 

Naji ve ark. (2014), broyler yemlerine katılan polihidroksi fitosterol (Castastesrone) 

(15, 20 ve 25 g / kg diyet) ve hidroksiftosterolün (β-sitosterol) (25, 50 ve 75g/kg diyet) 

etkisini araĢtırdıkları çalıĢmada özellikle 75g /kg düzeyinde fitosterol içeren diyetle beslenen 

broylerlerin vücut ağırlığında ve yem tüketiminde önemli ölçüde artma olduğunu bildirmiĢtir.  

Fitosterol ilavesinin dokulardaki miyojen, eIF4E ve S6k1 genlerinin kas dokusunda ise 

mTOR gen ekspresyon düzeylerini önemli ölçüde arttırdığını, miyostatin (GDF-8) ve 

ubikuitin düzeylerini ise azaldığı tespit edilmiĢtir. Civcivlere fitosterol besleme rejimi 

vermenin, pektoralis majör kasının geliĢimi, kas hücrelerinin çoğalmasıve farklılaĢması için 

gerekli genlerin ekspresyonu açısından iyi bir beslenme programı olduğunu düĢündürmüĢtür.  

Hajati ve ark.(2015), uzun süreli sıcaklık stresine maruz kalan broyler piliçlerde 

hidroalkolik (alkol içeren)üzüm çekirdeği ekstresi (ÜÇE) ve C vitamini takviyesinin bazı kan 

parametreleri ve ısı Ģoku proteini 70 (HSP70 geni) üzerine etkisini araĢtırmıĢlardır. Yemlerine 

300 mg / kg ÜÇE ilave edilen   piliçlerin vücut ağırlıklarında artma gözlenmiĢtir.. Diğer 

taraftan ÜÇE ve C vitamini takviyesi serum kolesterol, trigliserit kolesterol konsantrasyonunu 

ve kalp ve karaciğerindeki HSP70 gen ekspresyonunu azaltmıĢtır.  

Poorghasemi ve ark. (2018), yaptıkları çalıĢmada 240 adet bir günlük Ross 308 erkek 

broyler civcivlerde laktofed probiyotik ve farklı tipte yağ ile beslemenin performans, 

bağıĢıklık sistemi, karkas özellikleri, barsak morfolojisi, kan parametreleri, karaciğer 

enzimleri, ve grelin gen ekspresyonu üzerine etkisini incelemiĢlerdir. Denemede kontrol diyet 

ile%3 hayvansal yağ, %3 soya yağı, probiyotik, probiyotik + hayvansal yağ ve probiyotik + 

soya yağı içeren diyetlerin etkisi karĢılaĢtırılmıĢtır. Diyete yağ veya probiyotik eklenmesi 

canlı ağırlık artıĢı ve yemden yararlanmanı olumlu yönde etkilemiĢtir. Kontrol grubuna 

kıyasladığında probiyotik içeren diyetle beselenen gruplarda ghrelin ekspresyonu azalırken 

probiyotik içeren diyetle beslenen grupta grelin gen ekspresyonu önemli ölçüde artmıĢtır. 
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Yarru ve ark.(2019),  yaptıkları çalıĢmada zerdeçal (Curcuma longa) tozunda bulunan 

bir antioksidan olan kurkuminin, aflatoksin B1 (AFB1) ile beslenen broyler civcivlerinin gen 

ekspresyonundaki değiĢiklikleri iyileĢtirme etkinliğini değerlendirmeye çalıĢmıĢlardır. 

Rasyona aflatoksin B1 ilavesi yem alımını ve canlı ağırlık kazancını düĢürmüĢ ve nisbi 

karaciğer ağırlığını arttırmıĢtır (P <0.05). Rasyona kurkumin ilavesi AFB1'in büyüme 

performansı ve karaciğer ağırlığı üzerindeki olumsuz etkilerini iyileĢtirmiĢtir (P <0.05). 

Gerçek zamanlı PCR tekniği kullanılarak yapılan ekspresyon analizinde AFB1'e bağlı SOD, 

GST ve EH genlerinin ekspresyonundaki azalmanın, kurkumin ilavesiyle hafifletildiği 

AFB1'e bağlı IL-6, CYP1A1 ve CYP2H1 genlerinin ekspresyonudaki artıĢın ise kurkumin ile  

azaltıldığı belirlenmiĢtir..  CAT ve IL-2 genleri için gruplar arasında gen ekspresyonunda 

istatistiksel bir fark bulamamıĢlardır. Aflatoksin ile beslenen civcivlerde aflatoksinin etkilerini 

önlemek veya azaltmak için rasyonlara zerdeçal eklenebileceğini belirtmiĢlerdir 

 

2.2. Yumurtacı Tavuklarda Yapılan ÇalıĢmalar 

 

Kita ve ark. (2002), tavuklarda kısıtlı beslenme ile insülin benzeri büyüme faktörü 

bağlayıcı protein-2 (IGFBP-2) gen ekspresyonu arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Tavuklar (6 

hafta yaĢta), 2 gün boyunca yiyeceklerden mahrum bırakılmıĢ ve sonra yeniden beslenmeye 

devam edilmiĢtir. Beyindeki IGFBP-2 mRNA, gıda yoksunluğu nedeniyle önemli ölçüde 

azalmıĢ ve yeniden yem verilmeye baĢlandıktan sonraki 24 saat boyunca bu genin ekspresyon 

düzeyinde artıĢ gözlenmemiĢtir. Karaciğer ve taĢlıktaki IGFBP-2 mRNA seviyeleri, gıda 

yoksunluğu ile belirgin Ģekilde artmıĢ ve yeniden besleme ile azalmıĢtır.  

Heck ve ark. (2003), ad libitum ve kısıtlı olarak beslenen damızlık piliçlerinin 

yumurtalıklarındaki IGF-1, IGF-2, IGF Reseptörü (IGF-R), IGF bağlayıcı proteinler (IGFBP-

2 ve IGFBP-5), GH Reseptörü (GHR) ve insülin Reseptörü (IR), 4, 8, 12 ve 16. haftalardaki 

yaĢlarda RT-PCR ile ekspresyon düzeylerini ölçmüĢler. Bu genlerin mRNA düzeylerinde 

yaĢa bağlı olarak artıĢ görülmesine rağmen beslemeye bağlı değiĢim gözlemlememiĢlerdir. 

Büyüme hormonu (GH) Reseptörü‟nün ekspresyon düzeyi 8 haftalık yaĢta azalmıĢ diğer yaĢ 

gruplarında değiĢmemiĢtir. Bununla birlikte, vücut büyümesinde belirgin bir fark olmasına 

rağmen (16 haftalıkken% 200) yem kısıtlamasının bu transkriptler üzerinde önemli bir genel 

etkisi bulunamamıĢtır. Yazarlar bu bulguların, kısıtlı besleme yoluyla yumurtalık geliĢimi ve 

yumurta verimindeki artıĢta IGF sistemi, GH veya insülin genlerinin rolü olmadığını 

düĢündürdüğünü bildirmiĢtir 

Rebel ve ark.(2007), 18 haftalık yaĢtaki yumurta tavuklarını, 11 hafta boyunca, düĢük 

ve yüksek düzeyde vitamin ve iz element içeren yemlerle beslemiĢlerdir. Yumurta 

tavuklarının beslenmesinin yavrulardaki bağırsak gen ekspresyon üzerindeki etkisini 

araĢtırmıĢlardır. Bu tavuklardan elde edilen 3 ve 14 günlük yaĢtaki civcivlerin büyüme 

hızında veya yemden yararlanma kabiliyetlerinde herhangi bir değiĢiklik görememiĢlerdir. 

Ancak 3. günde ve / veya 14. günde farklı olarak eksprese edilen genler, intestinal geliĢimi, 

proliferasyon(üreme), geliĢme, metabolizma ve yem emilimini etkilemiĢtir. Gen 

ekspresyonundaki farklılıkların bağırsak geliĢimi ile iliĢkili olduğunu doğrulamak için 

bağırsak proliferasyonunu incelenmiĢtir. Bağırsaklar kistik kript oluĢumu, villus atrofisi ve 

polimorfonükleer hücrelerin infiltrasyonu açısından incelediklerinde jejunum morfolojisinde 

farklılık gözlemlememiĢĢlerdir.  
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NI ve ark.(2007), yumurtacı tavuk diyetine daidzein eklenmesinin yumurta üretimi ve 

yumurta kabuk bezlerinde bulunan östrojen reseptörü R (ERR), ve büyüme hormonu 

reseptörü (GH-R) ile insülin benzeri geliĢme faktörü reseptörü 1‟in (IGF–IR) mRNA 

ekspresyonu düzeyi üzerindeki etkisini araĢtırmıĢlardır. 445 günlük 1000 ISA tavuğunu 

rastgele iki gruba ayırmıĢlar ve 9 hafta boyunca 10 mg/kg daidzein içeren ve içermeyen bazal 

diyet uygulamıĢlardır. Daidzeinin diyete ilavesi yumurtlama oranını önemli ölçüde arttırmıĢ 

ve ortalama yumurta ağırlığını etkilemeden 9 haftalık deney süresi boyunca çatlak yumurta 

yüzdesini düĢürmüĢtür. Daidzein yumurta verimi, yemden yararlanma oranı, kabuk kalınlığı 

ve yumurta ağırlığının vücut ağırlığına oranını önemli ölçüde arttırmıĢtır. Kabuk bezlerindeki 

ERR mRNA'nın seviyesi daidzein takviyesi ile değiĢmemiĢ ancak daidzein uygulanan 

tavuklarda, GH-R ve IGF-IR genlerinin mRNA düzeyindeki ekspresyonu önemli seviyede 

düĢmüĢtür. Yazarlar daidzeinin yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine olumlu etkisinin 

GH-R ve IGF-IR genlerinin ekspresyonundaki değiĢimle iliĢkili olduğunu ifade etmiĢtir. 

Kim ve ark.(2013), rasyona zerdeçal özütü (Curcuma longa ) ilavesinin tavuklarda 

deneysel Eimeria maxima ve Eimeria tenella enfeksiyonlarına direnç üzerine etkisini 

araĢtırmıĢlardır. Kontrol diyeti ile beslenen enfekte tavuklara göre zerdeçal özütü ilaveli 

diyetle beslenen tavuklarda bağırsak lezyonları azalmıĢtır. Mikroarray analizi ile zerdeçal 

özütü ilaveli diyetle beslenen tavukların bağırsak lenfositlerinde 287 genin ekspresnonunda 

artma 314 genin ekspresyonunda ise azalma tespit etmiĢlerdir. 

Liu ve ark.(2014), sıcaklık stresine maruz kalan yumurtacı tavukların rasyonuna 200, 

400 veya 600 mg / kg düzeyinde resveratrol ilavesinin büyüme performansı, bağıĢıklık organı 

büyüme indeksi, serum parametreleri ve ısı Ģok proteini (Hsp) 27, Hsp70 ve Hsp90 

ekspresyon seviyelerine etkilerini araĢtırmıĢtır.  Isı stresi günlük yem alımını, canlı ağırlık 

kazancını, serum glutatyon (GSH), büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 

seviyelerini GSH peroksidaz (GSH-Px), süperoksit dismutaz (SoD) ve katalaz (CAT) 

aktivitelerini azaltmıĢtır. Resveratrol, Bursa fabricius ve dalakta ısı stresi kaynaklı Hsp27, 

Hsp70 ve Hsp90 mRNA'larının aĢırı ekspresyonunu azaltmıĢtır. Sonuç olarak ek 

resveratrolün, büyüme performansını arttırdığını ve serum büyüme hormonu 

konsantrasyonlarını artırarak ve bağıĢıklık sisteminin organlarındaki ısı Ģok genlerinin 

ekspresyonunu değiĢtirerek, ısı stresine maruz kalan siyah kemikli tavuklarda oksidatif stresi 

azalttığı gösterilmiĢtir..  

.  

2.3. Diğer Kanatlılarda Yapılan ÇalıĢmalar 

 

ġahin ve ark.(2009), sıcaklık stresindeki diĢi bıldırcın yemlerine vitamin C ve E 

takviyesinin HSP70 (heat shock protein 70) geni üzerindeki etkileri araĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmada bıldırcınlara günlük 8 saat 34 °C sıcaklık stresi ve üç farklı C vitamini (0, 250 ve 

500 mg askorbik asit / kg diyet) ve üç farklı E vitamini (0, 250 ve 500 mg tokoferol asetat / kg 

diyet) düzeyi uygulanmıĢtır. Sıcaklık stresi altındaki hayvanlara vitamin C ve E 

uygulamasının beyin ve yumurtalıktaki HSP70 gen ekspresyonunu oldukça önemli düzeyde 

düĢürdüğünü fakat normal sıcaklık altındaki hayvanlarda etkisinin olmadığını bildirmiĢlerdir. 

ġahin ve ark.(2012), rasyona resveratrol ilavesinin ısı stresi altındaki bıldırcınların 

karaciğerinde sıcaklık Ģoku proteinleri, transkripsiyon faktörleri ve antioksidan enzim sistemi 

üzerine etkilerini araĢtırmıĢlardır. Diyetteki artan resveratrol düzeyine (200 ve 400 mg/kg) 
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bağlı olarak yem tüketimi, yurmurta verimi, karaciğer süperoksit dismutaz (SOD), katalaz 

(CAT), glutation perksidaz (GSH-Px ) ve Nrf2 protein düzeylerinin doğrusal olarak arttığı, 

MDA, Hsp70, Hsp90 ve NF-jB düzeylerinin ise doğrusal olarak azaldığı gözlenmiĢtir. 

Resveratrolün yem tüketimi ve yumurta verimi üzerindeki olumlu etkisinin sıcaklık stresi 

altındaki bıldırcınlarda daha belirgin olduğu belirtilmiĢtir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

 

Kanatlı rasyonlarında yer alan besin maddelerinin kanatlı dokularındaki genlerin 

ekspresyonları üzerine etkilerinin incelenmesinde çeĢitli yöntemler kullanılmaktadır. Kanatlı 

hayvanların beslenmesinde kullanılan rasyonların besin madde içeriklerindeki farklılıklar ya 

da yem katkı maddeleri çeĢitli genlerin ekspresyonlarını değiĢtirerek hayvanların verimlerini 

etkilemektedir. Rasyon içeriğinde yapılan değiĢikliğe ya da kullanılan katkı maddesine göre 

farklı organlarda ya da dokularda (kas, karaciğer, hipotalamus, bağırsak vb.)  farklı genlerin 

ekspresyonları etkilenmektedir. Sonuç olarak kanatlı hayvanlarda beslenmenin ve katkı 

maddelerinin gen ekspresyonları üzerine etkileri konusunda geniĢ bir araĢtırma alanı 

bulmaktadır. 
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ÖZET 

 

Hayvansal üretimin en temel girdilerinden birisi olan kaba yemler, ruminantlar için 

vazgeçilmez besin kaynaklarıdır. Hayvanlardan elde edilecek ürünlerin kalitesi, kaba yemler 

ile yapılan doğru ve yeterli bir beslenmeden geçmektedir. Kaba yem sıkıntısının yaĢandığı 

ülkemizde,  besin değeri düĢük olan tahıl samanı kullanılmaktadır. Fakat tarımı geliĢmiĢ 

birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, bilinçli hayvancılık yapılan iĢletmelerde silo yemi 

kullanımı, hayvansal ürün veriminin artmasında önemli bir kaynak olmuĢtur. Silaj yapımında 

en fazla tercih edilen bitki; yüksek verimli, kuru madde ve kolay eriyebilir karbonhidratlarca 

zengin ve yetiĢtiriciliği kolay olan mısır (Zea mays L.)‟dır. Mısır silajı, hayvancılık 

iĢletmelerinde geliĢmekte olan hayvanların, kurudaki ve laktasyondaki ineklerin, besi 

danalarının, yemlenmesinde yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır. Mısır silajı geviĢ getiren 

hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen bir kaba yem kaynağıdır. Mısır yüksek enerji verimi, 

ekimden hasada kadar geçen dönemde makinalı tarıma uygun olması, saklama ve kullanım 

kolaylığı, besin madde kayıp oranının az olması,  sindirilme derecesinin yüksek oluĢu kaliteli 

ve lezzetli bir silaj yemi olması, birim alandan yüksek verim alınabilmesi, herhangi bir katkı 

maddesine ihtiyaç duyulmadan silolanabilmesi nedeniyle dünyada ve ülkemizde silajlık 

olarak en fazla ekimi yapılan bitkilerin baĢında gelmektedir. Bu derlemede mısır silajı ve 

mısır silajının hayvan beslemede kullanımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi 

verilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Mısır Silajı, Hayvan Besleme, Zea mays L. 

 

GĠRĠġ 

 

Hayvansal üretimin en temel girdilerinden birisi olan kaba yemler, ruminantlar için 

vazgeçilmez besin kaynaklarıdır. Hayvanlardan elde edilecek ürünlerin kalitesi, kaba yemler 

ile yapılan doğru ve yeterli beslenmeden geçer. Kaba yem sıkıntısının yaĢandığı ülkemizde,  

besin değeri düĢük olan tahıl samanı kullanılmaktadır. Ancak, tarımı geliĢmiĢ birçok ülkede 

olduğu gibi ülkemizde de, bilinçli hayvancılık yapılan iĢletmelerde silo yemi kullanımı, 

hayvansal ürün veriminin artmasında önemli kaynaklardan biri olmuĢtur (Erkan ve Gösterit, 

2018). Silaj yapımında en fazla tercih edilen bitki; kuru madde ve kolay eriyebilir 

karbonhidratlarca zengin, yüksek verimli, yetiĢtiriciliği kolay olan mısır (Zea mays L.)‟dır.  

Dünyada üretilen mısırın % 27‟si insanların beslenmesinde, % 73‟ü ise hayvan yemi olarak 
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ise değerlendirilmektedir. Üçüncü dünya ülkelerinde mısırın % 46‟sı hayvan beslenmesinde, 

% 54‟ü ise insan beslenmesinde ve endüstri ham maddesi olarak kullanılırken, geliĢmiĢ 

ülkelerde % 90‟ı hayvan beslenmesinde, % 10‟u da insan beslenmesinde ve endüstride 

kullanılmaktadır (Öz ve ark., 2017). Son yıllarda mısırın, silaj yapımına uygunluğu, birim 

alandan elde edilen veriminin fazla olması, mısır silajının besleme değerinin yüksek ve 

kaliteli olması gibi nedenlerden dolayı silaj üretimi maksadıyla ekim alanı artmıĢtır ve silajlık 

olarak hayvan beslemesinde kullanılan en önemli kaba yem kaynağı hâline gelmiĢtir (Çete ve 

Sarıcan, 1998). Mısır sıcak iklim bitkisi olup, geliĢme dönemi uzun olan, yeterli yağıĢ alan 

veya sulama yapılan yerlerde verimli olmaktadır. Normal koĢullar altında ilk iki ay içerisinde 

2.5-3 m boylanabilen bir bitkidir. Bu yüksek verim özelliği sebebiyle mısır, hayvan 

beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Dünyanın birçok yerinde sığırların ve koyunların 

beslenmesinde ve özellikle süt sığırcılığında yaygın olarak kullanılmaktadır (Akdemir ve ark., 

1997).  

Bu derlemede hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan mısır silajı ve mısır 

silajının hayvan beslemede kullanımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi verilecektir. 

 

 1.1.Mısır Silajının Hayvan Beslemede Kullanımı Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢma Özetleri 

 

Amaç Sonuç Referans 

Süt ineği rasyonlanna kuru ot (Kuru ot 

grubu) yerine mısır silajı (Silaj grubu) 

ilavesinin ruminal fermentasyon, ham 

besin maddelerinin sindirilme derecesi 

üzerine etkisini araĢtırılmıĢlardır. 

ÇalıĢma sonucunda incelenen parametrelere 

iliĢkin gruplar arasındaki farklar, rumen 

sıvısındaki bütirik asit seviyesi hariç, 

istatistiksel olarak farklılıklar 

bulamamıĢlardır. 

Çerçi ve ark.  

(1996)   

Kaba yem kaynağı (kuru yonca otu 

veya mısır silajı) ve seviyesinin (kuru 

maddede % 15 veya % 30) kuzuların 

besi performansına etkisini 

araĢtırmıĢlardır. 

Denemede, kaba yem kaynağı, kaba yem 

sevivesi ve kaba yem kaynağı x kaba yem 

seviyesi interaksiyonunun performans 

özellikleri üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığını belirtmiĢlerdir. 

AktaĢ, (2003) 

Silajlık mısıra bazı katkı maddeleri 

ilavelerinin Akkaraman ırkı koçlarda 

in situ kuru madde (KM) parçalanma 

özelliklerine etkisini belirlemeye 

çalıĢmıĢlardır. Katkı maddelerinin 

oranları % 1 üre, % 2 melas ve % 5 

arpa kırması olacak Ģekilde 

düzenlenmiĢlerdir.  

Bütün uygulamalara koruyucu olarak 

% 2 tuz ilave etmiĢlerdir. Ayrıca tuzun 

etkisini de görmek bakımından bir 

gruba tuz katmamıĢlardır. 

Mısır silajına katkı maddesi ilavesi KM 

parçalanabilirliğini olumlu yönde 

etkilediğini, koruyucu olarak kullanılan 

tuzun ilave edilmesi veya edilmemesinin 

KM parçalanabilirliği bakımından önemli bir 

etkiye sahip olmadığını, melasın katkı 

maddesi olarak silaja ilave edilmesinin diğer 

katkı maddelerinin sağladığı olumlu etkiyi 

sağlayamadığını belirtmiĢlerdir 

Yılmaz ve 

Gürsoy (2004) 

Silaj katkı maddesi olarak kullanılan 

laktik asit bakterileri ve laktik asit 

bakteri+enzim karıĢımı inokulantların, 

mısır silajlarının fermantasyon, aerobik 

stabilite, toklularda ham besin 

maddelerinin sindirilme dereceleri ve 

ÇalıĢma sonucunda her iki inokulantın mısır 

silajlarının fermantasyon özelliklerini 

arttırdıklarını aerobik stabilitesini 

düĢürdüklerini belirlemiĢlerdir. 

Deneme gruplarının ham besin maddelerinin 

sindirilme dereceleri üzerinde etkili 

Polat ve ark. 

(2005) 
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hücre duvarı kapsamı üzerindeki 

etkilerini belirlemeye çalıĢmıĢlardır. 

olmadığını, laktik asit bakteri+enzim 

karıĢımı inokulant grubu silajında nötr ve 

asit deterjanlarda çözünmeyen karbonhidrat 

içeriklerinin azaldığını tespit etmiĢlerdir. 

Süt ineklerinin beslenmesinde kaba 

yem olarak kuru ot, mısır silajı veya 

formik asit katkılı mısır silajı 

kullanılmasının süt verimi ve 

kompozisyonuna bazı kan 

parametrelerine, döl verimi, ve buzağı 

sağlığına etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

Buzağıların sağlığı ve döl veriminde 

farklılık tespit edememiĢlerdir. ÇalıĢma 

sonucuna göre; süt sığırlarının 

beslenmesinde kullanılan mısır silajına 

formik asit ilavesinin silaj kalitesini 

arttırdığını, silajdaki besin maddesi 

kayıplarını azalttığı ve süt verimi ve 

kompozisyonunu olumlu yönde etkilediğini 

belirlemiĢlerdir. 

Karaman ve 

Kocabağlı 

(2010), 

Yonca kuru otu ve dane mısır partikül 

büyüklüklerinin süt ineklerinde süt 

kompozisyonu, süt verimi, yem 

tüketimi, çiğneme aktivitesi ve rumen 

pH‟sı üzerine olan etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. 

Yonca otu partikül büyüklüğünün süt 

kompozisyonu ve süt verimi üzerine bir 

etkisinin olmadığını, dane mısırın partikül 

büyüklüğü ise 1 mm (iri; Ġ) içeren 

rasyonlarda süt yağı veriminin yüksek 

olduğunu tespit etmiĢlerdir 

Bal (2010) 

Farklı yemleme sistemlerinin süt 

sığırlarında süt verimi ve süt 

kompozisyonuna etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. 
 

Yemleme sistemi ile sütte kuru madde, yağ, 

süt üre miktarını ve toplam doymuĢ yağ 

asitlerini etkilendiğini, kısıtlı yemleme 

yapılan gruplarda ise sütte kuru madde, yağ 

ve üre azotunu, toplam doymuĢ yağ 

asitlerinin azaldığı belirlemiĢlerdir. Kesif ve 

kaba yemin ayrı ve kısıtlı verildiği 

zamanlarda süt yağının düĢtüğünü ve 

araĢtırmadaki öğünde verilen kesif yem 

miktarındaki artıĢla düĢmeye devam ettiğini 

tespit etmiĢlerdir. 

Mohammad 

(2014), 

Laktik asit üretme yeteneklerinin 

yüksek olduğu bilinen izolatların mısır 

silajı yeminin in-vitro gaz üretim 

değerleri, diğer bir ifadeyle yemin 

metabolik enerji değerleri, organik 

madde sindirilebilirliği ve yem kalitesi 

özelliklerine etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmada yer alan inokulantların silaj yemi 

kalitesi açısından istatistiksel olarak önemli 

farklılıklar bulamadıklarını, ayrıca bazı 

izolatların, bazı özellikler bakımından ön 

plana çıktığını belirlemiĢlerdir. 

KızılĢimĢek ve 

ark. (2016) 

Besi sığırı rasyonlarına tamamlayıcı 

yem olarak eklenen arpa (öğütülmüĢ) 

ve farklı iĢlemlerden geçirilmiĢ mısırın 

(öğütülmüĢ, peletlenmiĢ ve flake) yem 

tüketimi, canlı ağırlık artıĢı, yemden 

yararlanma oranı, bazı biyokimyasal 

parametreler ile serum laktat ve 

bikarbonat seviyeleri üzerine etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. 

Performans verileri, kan parametreleri ve 

serum laktat ve bikarbonat düzeyleri 

bakımından gruplar arasında farklılık tespit 

edememiĢlerdir. 

Toprak ve ark. 

(2018) 

Mısır silajına farklı seviyelerde ilave 

edilen inulinin rumen fermantasyonu 

üzerine olan etkilerini in vitro gaz 

üretim yöntemi ile araĢtırılmıĢlardır. 

Mısır silajına değiĢen oranlarda inulin 

katkısının gaz üretimi, %SOM ve MEGÜ 

değerleri üzerine önemli etkisinin olduğunu 

belirlemiĢlerdir. 

 

Genç ve ark. 

(2019) 
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Ham soya katkılı mısır dane silajı ile 

beslenen ineklerin kuru madde alımı, 

besin sindirilebilirliği, süt üretimi ve 

bileĢimi ve yem veriminin 

değerlendirilmesi amaçlamıĢlardır. 

Soya fasulyesi ilavesi ile yeniden 

sulandırılmıĢ tahıl mısır silajı, kuru madde 

alımını azalttı ve besin sindirilebilirliğini 

artırdığını aynı süt üretimini sürdürdüğünü 

bu da bu diyetlerin daha yüksek verimliliğini 

ortaya koyduğunu belirtmiĢlerdir. 

Tres ve ark. 

(2020) 

Mısır silajının dikensiz kaktüs ile 

değiĢtirilmesinin Ģeker kamıĢı küspesi 

ile kombinasyonunun, karkas 

ölçümleri ve besi yerinde bitirilen kuzu 

etinin duyusal özellikleri üzerindeki 

etkisini değerlendirmiĢlerdir. 

Mısır silajının Ģeker kamıĢı küspesi ile 

birlikte dikensiz kaktüs ile değiĢtirilmesinin 

koyun etinin duyusal kalitesini artırdığını 

ancak karkas ölçümlerini etkilemediğini 

belirtmiĢlerdir. 

Ribeiro ve ark. 

(2020) 

Kuru madde (DM) bazında% 0 ve % 

8.9 ham gliserin (GB) içeren mısır 

silajı bazlı diyetlerle beslenen ineklerin 

süt yağ asidi (FA) kompozisyonunu 

değerlendirmeyi amaçlamıĢlardır. 

Mısır silajı bazlı diyetlere gliserin 

eklenmesinin Holstein x Gyr süt 

ineklerinden elde edilen süt yağının 

beslenme kalitesi üzerinde hiçbir etkisi 

olmadığı sonucuna varmıĢlardır. 

Duque ve ark. 

(2020) 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Hayvancılıkta arzu edilen geliĢmenin temin edilebilmesi, verimliliğin ve kârlılığın 

sağlanabilmesi; iyi vasıflı damızlık, veteriner sağlık hizmetleri, ürünlerin değerlendirilmesi ve 

pazarlama gibi diğer önemli faktörlerle birlikte, büyük oranda kaliteli kaba yem üretimine 

bağlıdır. Hayvancılıkta iĢletme giderlerinin %60-70‟ini yem giderleri oluĢturmaktadır. 

Ülkemizde ise gerek alıĢkanlıklar gerekse bilgi eksikliği sebebiyle silaja gereken önem 

verilememiĢtir.  Sonuç olarak son yıllarda silaj üretim miktarının yükselmesi,  silajın 

ülkemizde de yakın bir gelecekte büyük önem kazanacağını göstermektedir. Böylece 

hayvanların beslenmesinde kaliteli ve ucuz bir yem kaynağı olan mısır silajının kullanımıyla 

yem giderlerinin maliyetlerini düĢürebileceği kanısına varılmıĢtır.  
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ÖZET 

YaĢanılan teknolojik geliĢmeler hayatı olumlu veya olumsuz olarak birçok yönden 

etkilemektedir. Özellikle sosyal medya uygulamaları çoğu kiĢi için vazgeçilmez hale gelmiĢ 

durumdadır. KuĢaklar açısından bakıldığında, sosyal medyanın bütün kuĢaklar tarafından 

kullanıldığı görülmektedir. Bazı kiĢilerin sosyal medya kullanım oranlarının çok yüksek 

olduğu görülmekte olup, hatta bu kiĢilerin bağımlı olduklarının da farkında olmadığı 

düĢünülmektedir. Buna göre sosyal medya bağımlılığını analiz etmek amacıyla Ġstanbul ili 

için bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada veriler, gönüllülük esasına uygun olarak 

hazırlanan çevrim içi anket ve yüz yüze görüĢmeler uygulanarak toplanmıĢtır. Anket farklı 

kuĢaklardan kiĢilere uygulanmıĢtır. Yapay Sinir Ağları (YSA) yaklaĢımıyla X, Y ve Z 

kuĢaklarının sosyal medya bağımlılık seviyeleri açısından sınıflandırma modelleri kurulmuĢ 

ve bu modellerin sınıflandırma baĢarıları tahmin edilmek istenmiĢtir. Bu çalıĢmada 26‟sı 

girdi, 1‟i çıktı olmak üzere toplam 27 değiĢken yer almıĢtır. ÇalıĢmanın bağımsız 

değiĢkenlerini, sosyal medya bağımlılığı ile iliĢkili sorularında yer aldığı demografik sorular, 

sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği yedi alt boyutu; araĢtırma, iĢbirliği, iletiĢimi baĢlatma, 

iletiĢim kurma, iletiĢim sürdürme, içerik paylaĢma, eğlence ve kiĢinin yalnızlık seviyesini 

belirleyen UCLA yalnızlık ölçeği oluĢturmuĢtur. Çıktı değiĢkeni ise sosyal medya bağımlılık 

seviyesidir. Bu değiĢken araĢtırmada “Bağımlılık Yok”, “Orta Bağımlı” ve “Yüksek Bağımlı” 

seviyelerinde incelenmiĢtir. Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada 

verinin %70‟i eğitim, %30‟u ise test verisi olarak ele alınmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre 

YSA ile kurulan modellere bakıldığında X kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 91,9 oranında 

doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 86,2‟dir. Y kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 96,1 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

90,3‟tür. Z kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 89,5 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin 

sınıflandırma doğruluğu % 89,3 olarak bulunmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Sosyal Medya Bağımlılığı, KuĢak Kavramı 

 

CLASSIFICATION OF GENERATIONS IN SOCIAL MEDIA ADDICTIONS BY 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPROACH 
 

ABSTRACT 
 

Experienced technological developments affect life positively or negatively in many ways. 

Particularly, social media applications have become indispensable for most people. In terms 

of generations, it is seen that social media is used by all generations. It is seen that some 

https://orcid.org/0000-0002-9087-7169/
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people have very high social media usage rates and it is thought that these people are not even 

aware that they are addicted. Accordingly, a survey was conducted for the province of 

Ġstanbul in order to analyze social media addiction. In this study, the data were prepared on a 

voluntary basis. It was collected using an online questionnaire and face-to-face interviews. 

The questionnaire was applied to people from different generations. Classification models 

were established in terms of social media addiction levels of X, Y and Z generations by the 

Artificial Neural Networks (ANN) approach, and it was aimed to predict the classification 

success of these models. This study included a total of 27 variables, 26 of which were input 

and 1 output. The independent variables of the study included demographic questions in 

questions related to social media addiction, the scale of the purpose of use of social networks, 

seven sub-dimensions; that determines research, collaboration, initiating communication, 

communicating, maintaining communication, sharing content, entertainment and UCLA 

loneliness scale, which determines a person‟s level of loneliness. The output variable is the 

social media addiction level. This variable was examined at the levels of "No Addiction", 

"Moderate Dependent" and "High Dependent" in the study. SPSS 22 program was used to 

analyze the data. In the study, 70% of the data was taken as training and 30% as test data. 

According to the results of the research, when looking at the models established with ANN, 

the training set sets up with Generation X is classified correctly at a rate of 91.9%, while the 

classification accuracy of the test set is 86.2%. While the training set sets up with Generation 

Y is classified correctly at a rate of 96.1%, the classification accuracy of the test set is 90.3%. 

While the training set sets up with Generation Z was classified correctly at a rate of 89.5%, 

the classification accuracy of the test set was found to be 89.3%. 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Social media addiction, the concept of generation 
 

1. GĠRĠġ   

Bilimsel ve teknolojik geliĢmeler yaĢamı birçok açıdan etkilemektedir. Son çeyrek yüzyıllık 

dönemde özellikle internet teknolojisi ve buna bağlı olarak geliĢen sosyal medya platformları 

hızlı bir Ģekilde insan hayatında yerini almıĢtır. Özellikle 2000 yılı ve sonrası doğan Z kuĢağı 

bireyler baĢta olmak üzere tüm kuĢaklar bu uygulamalardan etkilenmiĢtir. Bu etkilenme 

olumlu ve olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Sosyal medya uygulamaları ile dünyadaki 

geliĢmeler takip edilebilmekte, merak edilen herhangi bir konu hakkında yer ve zaman fark 

etmeden hızlıca bilgi edinilebilmektedir. Yine bu uygulamalar ile insanlar baĢta aile, iĢ 

arkadaĢ çevresi olmak üzere birçok kiĢiyle iletiĢime geçebilmekte ve böylece 

sosyalleĢebilmektedir. Bu olumlu geliĢmeler yanında sosyal medya kullanımı, birtakım 

problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bunlardan birisi de bu uygulamaların aĢırı 

kullanımıdır. Bu durum literatürde yeni bir kavram olan sosyal medya bağımlılığı kavramının 

oluĢmasına neden olmuĢtur. Sosyal medya bağımlılığı kiĢinin yaĢamında duyuĢsal, biliĢsel ve 

davranıĢsal süreçler çerçevesinde geliĢerek, özel yaĢam, iĢ yaĢamı veya akademik ve sosyal 

alanlarda meĢguliyete sebep olan, duygu-durum düzenlemeyi etkileyen ve tekrarlama, çatıĢma 

gibi problemlere yol açabilen psikolojik bir sorun olarak tanımlanmaktadır [1].  

 

KuĢak kavramına tarihsel süreçten bakıldığında Antik Yunan döneminden baĢladığı ve Eski 

Mısır dönemine geldiği bilinmektedir [2]. KuĢak teorisi konusunda 19. yüzyılda Auguste 

Comte ilk bilimsel çalıĢmayı yapmıĢtır [3]. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre kuĢak, 

yaklaĢık olarak aynı yıllarda doğmuĢ, aynı çağın Ģartlarını, dolayısıyla birbirine benzer 

sıkıntıları, kaderleri paylaymıĢ, benzer ödevlerle yükümlü olmuĢ kiĢiler topluluğu olarak 

tanımlanmıĢtır [4].  
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Konuyla ilgili literatüre bakıldığında, Durar (2018), çalıĢmasında sosyal medya bağımlılığının 

depresyon ve sosyal fobi ile iliĢkisi incelemiĢ ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya 

bağımlılık düzeyleri ile depresyon ve sosyal fobi arasında pozitif bir iliĢki saptamıĢtır [5]. 

Göksu (2019), çalıĢmasında lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile akademik 

baĢarıları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve sosyal medya bağımlılığı ile akademik baĢarı 

arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki olduğunu belirlemiĢtir [6].  

 

SarıtaĢ ve Barutçu (2016), çalıĢmalarında pazarlama yönetimi ve tüketici davranıĢları 

açısından kuĢak kavramını analiz etmiĢ ve sosyal medya uygulamalarından faydalanma 

düzeylerinin kuĢaklara göre farklılık gösterip göstermediğini araĢtırmıĢlardır. Tüketici 

davranıĢlarının tanımlanması ve gruplandırılmasında yararlanılan X-Y-Z kuĢaklarının 

iletiĢimi baĢlatma, içerik paylaĢma ve eğlence faktörleri açısından kuĢaklar arasında fark 

olmadığı, ancak sosyal medyada araĢtırma, iĢbirliği, iletiĢimi kurma ve sürdürme faktörleri 

açısından X-Y-Z kuĢakları arasında farklılıklar olduğu görülmüĢtür [7].  

 

Ünlü (2018), orta yaĢ üstü kiĢilerin sosyal medya bağımlıklarını incelemiĢtir. ĠletiĢim 

bilimleri açısından değerlendirilen çalıĢmada sosyal medyanın kiĢilerin yalnızlığını gidermesi 

olumlu, çeĢitli hastalıklara ve bağımlılığa neden olması olumsuz sonuç olarak görülmüĢtür 

[8].  

 

Tutgun-Ünal ve Denı z, (2020), çalıĢmalarında bebek patlaması, X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal 

medya kullanım düzeylerini ve tercihlerini araĢtırmıĢlardır. KuĢakların sosyal medyayı 

süreklilik ve yetkinlik kapsamında kullanımı orta düzeyde olarak saptanmıĢtır [9]. 

 

Literatüre bakıldığında sosyal medya bağımlılığı konusu çoğunlukla psikoloji, eğitim ve 

öğretim, iĢletme gibi sosyal bilimler; aile hekimliği, psikiyatri, hemĢirelik, beslenme ve 

diyetetik gibi sağlık alanlarında çalıĢıldığı görülmektedir. Yapılan bu çalıĢmalarda sosyal 

medya bağımlılığının akademik baĢarı, depresyon, yalnızlık, narsisim,  evlilik, yaĢam 

doyumu, iletiĢim becerileri, çeĢitli kiĢilik özellikleri, yaĢ, cinsiyet vb. baĢlıklarla iliĢkisi 

incelenmiĢ ve bu değiĢkenlerle sosyal medya kullanımı arasında anlamlı farklılıklar olup 

olmadığı araĢtırılmıĢtır [10; 11; 12; 13].  Yapılan çalıĢmalarda verilerin analizinde ise frekans 

ve yüzdeler, sıra ortalaması, t-testi, Kolmogorov-Smirnov testi, Mann Whitney U testi, Krusal 

Wallis H testi, Sperman korelasyon analizi ve regresyon analizi gibi istatiksel yöntemler 

kullanılmıĢtır. Yine konuyla ilgili yapılan çalıĢmalara bakıldığında çoğunlukla sosyal medya 

bağımlılığı konusu lise ve üniversite öğrencileri kapsamında incelendiği görülmüĢtür. 

 

2. YAPAY SĠNĠR AĞLARI 

Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beyninin çalıĢma Ģeklini örnek alarak, daha önce 

karĢılaĢmadığı problemlere çözüm üreten bir sistemdir. Biyolojik sinir sisteminin çalıĢma 

prensibine benzeyen YSA‟da gelen bilgi toplama fonksiyonunda toplanır. Buradan iĢlem 

görülecek yer olan aktivasyon fonksiyonuna iletilir. Aktivasyon fonksiyonunda üretilen çıktı 

diğer hücrelere gönderilir. YSA giriĢ, ara ve çıktı katmanlarından oluĢmaktadır. Görsel 1‟de 

genel bir YSA hücresi ağ yapısı görülmektedir.  
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Görsel 1. YSA ağ yapısı 

 

Doğru ağırlıkların bulunarak iĢlenmesine ağın eğitilmesi denir. BaĢlangıçta bu değerler 

rastgele atanırlar. Eğitim aĢamasında her örnek ağa gösterilir ve ağın öğrenmesine göre 

ağırlıklar değiĢtirilir. Diğer örnekler ağda iĢleme konulur ve en doğru ağırlık değerlerine 

ulaĢılmaya çalıĢılır. Eğitim setindeki tüm örnekleri için doğru çıktılar alınıncaya kadar iĢleme 

devam edilir. Sonrasında test seti ağa gösterilir. Test seti örneklerine doğru cevap verilmesi 

ağın baĢarılı olarak eğitildiği anlamına gelir [14]. 

 

Endüstri, finans, tıp ve askeri alanlar baĢta olmak üzere hayatın her alanında özellikle 

öngörüleme/tahmin, sınıflandırma, örüntü tanıma, sinyal filtreleme, veri sıkıĢtırma, veri 

yorumlama, veri iliĢkilendirme ve optimizasyon çalıĢmalarında yapay sinir ağları yaklaĢımı 

kullanılmaktadır. 

 

3. UYGULAMA 

 

Bu çalıĢmada, Yapay Sinir Ağları (YSA) yaklaĢımıyla X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya 

bağımlılık seviyeleri açısından sınıflandırma modelleri kurulmuĢ ve bu modellerin 

sınıflandırma baĢarıları tahmin edilmek istenmiĢtir. AraĢtırmada X KuĢağı (1965-1979), Y 

KuĢağı (1980-1999) ve Z KuĢağı (2000 ve sonrası) olarak ele alınmıĢtır.  

 

AraĢtırmaya Ġstanbul ilinde yaĢayan X, Y ve Z kuĢaklarından 570 kadın (%48,1) ve 616 erkek 

(%51,9) olmak üzere toplam 1186 kiĢi katılmıĢtır. Kolayda örnekleme yöntemi ile yapılan 

araĢtırmada, veri toplama aracı olarak Tutgun-Ünal ve Deniz [15] tarafından geliĢtirilen 

“Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”, Russell ve diğerleri [16] tarafından geliĢtirilen “UCLA 

Yalnızlık Ölçeği”, Usluel, Demir ve Çınar [17] tarafından geliĢtirilen “Sosyal Ağların 

Kullanım Amaçları Ölçeği” ile araĢtırma kapsamında geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu” 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veriler gönüllülük esasına uygun olarak hazırlanan çevrim içi 

anket ve yüz yüze görüĢmeler ile Eylül-Ekim 2020 tarihinde toplanmıĢtır. Verilerin analizinde 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 383 

SPSS 22 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada verinin %70‟i eğitim, %30‟u ise test verisi olarak 

iĢlem yapılmıĢtır.  

 

ÇalıĢmada 26 bağımsız ve 1 bağımlı olmak üzere toplam 27 değiĢken kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın bağımsız değiĢkenlerini, sosyal medya bağımlılığı ile iliĢkili sorularında yer aldığı 

demografik sorular, sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği yedi alt boyutu; araĢtırma, 

iĢbirliği, iletiĢimi baĢlatma, iletiĢim kurma, iletiĢim sürdürme, içerik paylaĢma, eğlence ve 

kiĢinin yalnızlık seviyesini belirleyen UCLA yalnızlık ölçeği oluĢturmuĢtur. Çıktı değiĢkeni 

ise sosyal medya bağımlılık seviyesidir. Bu değiĢken araĢtırmada “Bağımlılık Yok”, “Orta 

Bağımlı” ve “Yüksek Bağımlı” seviyelerinde incelenmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan 

değiĢkenler, değer aralıkları ve tipleri Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 1. AraĢtırmada kullanılan değiĢkenler, değer aralıkları ve tipleri 

DeğiĢkenler Değerler Tipleri 

 

Sosyal Medya Bağımlılığı 

1=Bağımlılık Yok (41-106 puan arası),  

2=Orta Bağımlı (107-139 puan arası),   

3=Yüksek Bağımlı (140-205 puan arası) 

 

Nominal 

 

Cinsiyet 1=Kadın, 2=Erkek Nominal 

 

KuĢak (yaĢ) 

X KuĢağı=41-55 yaĢ arası, 

Y KuĢağı=21-40 yaĢ arası, 

Z KuĢağı=0-20 yaĢ arası 

 

Ordinal 

 

Eğitim düzeyi 1=Ġlkokul, 2=Ortaokul, 3=Lise, 4=Üniversite, 

5=Y.Lisans/Doktora 

Ordinal 

Medeni durum 1=Evli, 2=Bekâr, 3=Dul/BoĢanmıĢ Nominal 

Çocuk durumu 1=Evet, 2=Hayır Nominal 

 

YaĢanılan kiĢi/kiĢiler 

1=Tek baĢıma yaĢıyorum, 

2=Ailemle (anne, baba, kardeĢ) birlikte yaĢıyorum, 

3=EĢimle/çocuklarımla birlikte yaĢıyorum, 

4=Ev arkadaĢımla birlikte yaĢıyorum                 

 

 

Nominal 

 

Meslek 

1=Ev Hanımı, 2=Memur, 3=Özel Sektör, 4=ĠĢçi, 

5=Çiftçi, 6=Emekli, 7=Öğrenci,  

8= ÇalıĢmıyor    

 

Nominal 

 

Aylık gelir 

1=1000 TL ve aĢağısı,  

2=1001 TL - 3000 TL arası, 3=3001 TL - 5000 TL arası, 

4=5001 TL - 7000 TL arası,  

5=7001 TL ve yukarısı 

 

Ordinal 

Sosyal medya kullanımı 1=Evet, 2=Hayır Nominal 

Kullanılan sosyal medya 

uygulama sayısı 

1=1 adet, 2=2 adet,  

3=3-5 adet, 4=5‟ten fazla  

Ordinal 

Kullanılan cihaz 1=Akıllı telefon, 2=Tablet,  

3=Bilgisayar, 4=Ġnternet kafe/diğer 

Nominal 

 

Günlük kullanım süresi 

1=1 saatten az,  

2=1-3 saat, 3=3-5 saat,  

4=5-7 saat, 5=7 saatten fazla 

 

Ordinal 

Günlük sosyal ağ sitelerine 

giriĢ sayısı 

1=Hiç, 2=Günde 1 kez, 3=Günde 2-4 kez,  

4=Günde 5-7 kez, 5=Günde 7 kez den fazla 

Ordinal 

Sosyal medya kullanım yılı 1=1 yıldan az, 2=1-3 yıl arası,  

3=4-6 yıl arası, 4=7 yıldan fazla 

Ordinal 

Platform 1  

 

 

 Platform 2 
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Platform 3 1=Evet, 2=Hayır 

 

Nominal 

Platform 4 

Platform 5 

SAKAÖ; 

“AraĢtırma” 

“ĠĢbirliği” 

“ĠletiĢim baĢlatma” 

“ĠletiĢim kurma” 

“ĠletiĢim sürdürme” 

“Ġçerik paylaĢma” 

“Eğlence” Alt Boyutları 

 

 

1=Az kullanım,  

2=Orta kullanım,  

3=Çok kullanım 

 

 

 

 

Ordinal 

 

UCLA yalnızlık ölçeği 

1=Az bağımlı (20-34 puan arası),  

2=Orta bağımlı (35-48 puan arası),  

3=Çok bağımlı (49-80 puan arası) 

 

Ordinal 

 

X KuĢağı 386 kiĢi, Y KuĢağı 413 kiĢi ve Z KuĢağı 387 kiĢi olmak üzere toplam 1186 kiĢi 

örneklem büyüklüğüne sahip olan çalıĢma için SPSS 22 programında YSA yaklaĢımlarından 

biri olan Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı (MLP) yöntemi kullanılmıĢtır. X, Y ve Z 

kuĢaklarının eğitim ve test modellerindeki veri sayıları Çizelge 2‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2. X, Y ve Z kuĢakları eğitim ve test modelleri veri sayıları 

 X KuĢağı Y KuĢağı Z KuĢağı 

N Yüzde N Yüzde N Yüzde 

Örnekle

m 

Eğiti

m 
270 %69,9 279 %67,6 266 %68,7 

Test 116 %30,1 134 %32,4 121 %31,3 

Toplam 386 %100 413 %100 387 %100 

 

X kuĢağı verisinin %69,9‟u (270 kiĢi) ile eğitim modeli kurulurken, kalan 30,1% veri (116 

kiĢi) ile de test iĢlemi yapılarak kurulan modelin tahminlemesi yapılmıĢtır. Y kuĢağı verisinin 

%67,6‟sı (279 kiĢi) ile eğitim modeli kurulurken, kalan %32,4 veri (134 kiĢi) ile de test iĢlemi 

yapılarak kurulan modelin tahminlemesi yapılmıĢtır. Z kuĢağı verisinin ise %68,7‟si (266 

kiĢi) ile eğitim modeli kurulurken, kalan 31,3% veri (121 kiĢi) ile de test iĢlemi yapılarak 

kurulan modelin tahminlemesi yapılmıĢtır.  

 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

 

Elde edilen veriler kullanılarak kuĢaklara göre analizler yapılarak sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

X kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları Çizelge 3‟te verilmiĢtir. X kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 91,9 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

86,2‟dir.  
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 Çizelge 3. X kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları 

  Tahmin 

Bağımlıl

ık Yok 

Orta 

Bağımlı 

Yüksek 

Bağımlı 

Yüzde  

Doğru 

 

 

Eğitim 

Bağımlılık Yok 195 1 2 %98,5 

Orta Bağımlı 10 36 4 %72 

Yüksek Bağımlı 4 1 17 %77,3 

Toplam Yüzde %77,4 %14,1 %8,5 %91,9 

 

 

Test 

Bağımlılık Yok 69 2 4 %92 

Orta Bağımlı 5 19 1 %76 

Yüksek Bağımlı 3 1 12 %75 

Toplam Yüzde %66,4 %19 %14,7 %86,2 

   

 

Y kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları Çizelge 4‟te verilmiĢtir. Y kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 96,1 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

90,3‟tür.  

 

 Çizelge 4. Y kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları 

  Tahmin 

Bağımlılık 

Yok 

Orta 

Bağımlı 

Yüksek 

Bağımlı 

Yüzde 

Doğru 

 

 

Eğitim 

Bağımlılık Yok 214 2 1 %98,6 

Orta Bağımlı 2 37 0 %94,9 

Yüksek Bağımlı 6 0 17 %73,9 

Toplam Yüzde %79,6 %14 %6,5 %96,1 

 

 

Test 

Bağımlılık Yok 86 4 3 %92,5 

Orta Bağımlı 3 18 0 %85,7 

Yüksek Bağımlı 1 2 17 %85 

Toplam Yüzde %67,2 %17,9 %14,9 %90,3 

 

Z kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları Çizelge 5‟te verilmiĢtir. Z kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 89,5 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

89,3 olarak bulunmuĢtur. 

 

 Çizelge 5. Z kuĢağı sınıflandırma ve tahminleme sonuçları 

  Tahmin 

Bağımlılık 

Yok 

Orta 

Bağımlı 

Yüksek 

Bağımlı 

Yüzde 

Doğru 

 

 

Eğitim 

Bağımlılık Yok 191 11 2 %93,6 

Orta Bağımlı 9 29 0 %76,3 

Yüksek Bağımlı 6 0 18 %75 

Toplam Yüzde %77,4 %15 %7,5 %89,5 
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Test 

Bağımlılık Yok 84 4 4 %91,3 

Orta Bağımlı 3 15 0 %83,3 

Yüksek Bağımlı 2 0 9 %81,8 

Toplam Yüzde %73,6 %15,7 %10,7 %89,3 

 

X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya bağımlılıklarının tahminlenmesi Çizelge 6‟da 

verilmiĢtir. Çizelge 6‟da görüldüğü üzere Y KuĢağı eğitim ve test modelleri sınıflandırma 

yüzde değerleri X ve Z kuĢağı eğitim ve test modelleri sınıflandırma yüzde değerlerinden 

daha yüksek çıkmıĢtır.  

 

   Çizelge 6. X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya bağımlılıklarının tahminlenmesi (%) 

 

SMB 

 

Yapay Sinir Ağları 

Eğitim Test 

X Kuşağı 386 %91,9 %86,2 

Y Kuşağı 413 %96,1 %90,3 

Z Kuşağı 387 %89,5 %89,3 

 

X, Y ve Z kuĢakları YSA ile modellenirken, Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı (MLP) 

kullanılmıĢtır. Modellenen ağların özellikleri Çizelge 7‟de ve ağların yapısı ise Görsel 2‟de 

verilmiĢtir. Y ve Z kuĢaklarının ağ yapısı da benzer Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

 
 Çizelge 7. X, Y ve Z kuĢakları modellenen ağların özellikleri 

KuĢak Katman Katman Sayısı Hücre Sayısı Aktivasyon Fonksiyonu 

 

X 

Girdi 1 64 - 

Ara 1 3 Hiperbolik tanjant 

Çıktı 1 3 Sigmoid 

 

Y 

Girdi 1 64 - 

Ara 1 4 Hiperbolik tanjant 

Çıktı 1 3 Sigmoid 

 

Z 

Girdi 1 62 - 

Ara 1 3 Hiperbolik tanjant 

Çıktı 1 3 Sigmoid 

 

X, Y ve Z kuĢakları YSA modellerine ait ağların özellikleri Çizelge 7‟de belirtildiği gibi, her 

3 kuĢakta da girdi, ara ve çıktı katmanlardaki katman sayısı 1‟dir. X ve Y kuĢakları ağlarında 

26 girdi değiĢkenine karĢılık 64 girdi hücresi, Z kuĢağında ise 25 girdi değiĢkenine karĢılık 62 

girdi hücresi vardır. Z kuĢağında çocuk durumu değiĢkenine verilen yanıtların tamamı hayır 

olduğu için modele bu değiĢken dâhil edilmemiĢtir. X ve Z kuĢaklarında 3 ara katman hücresi 

ve 3 çıktı hücresi yer alırken, Y kuĢağında 4 ara katman hücresi ve 3 çıktı hücresi yer almıĢtır. 

Her 3 kuĢakta da ara katmanda bilgi akıĢı hiperbolik tanjant fonksiyonu ile çıktı katmanında 
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ise sigmoid fonksiyonu ile sağlanmıĢtır. YSA modeli hata kareler toplamı algoritması 

kullanılarak çözümlenmiĢtir.   

 

Görsel 2. X kuĢağı modelinin ağ yapısını göstermektedir.  

 

5. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, X, Y ve Z kuĢaklarının sosyal medya bağımlılığı verdikleri cevaplara göre 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 1186 kiĢiden 879‟u (%74,1) “Bağımlılık 

Yok” grubunda, 191‟i (%16,1 ) “Orta Bağımlı” grubunda ve 116‟sı ise (%9,8 ) “Yüksek 
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Bağımlı” grubunda çıkmıĢtır. X kuĢağı bireylerin %70,7‟si, Y kuĢağı bireylerin %75,1‟i ve Z 

kuĢağı bireylerin %76,5‟i “Bağımlılık Yok” grubunda yer almaktadır.  

 

X, Y ve Z kuĢaklarının sınıflandırma ve tahminleme sonuçlarına bakıldığında, X kuĢağı 

eğitim modelinde “Bağımlılık Yok” grubunda 198 kiĢiden 195‟i (%98,5), “Orta Bağımlı” 

grubunda 50 kiĢiden 36‟sı (%72) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 22 kiĢiden 17‟si (%77,3) 

doğru sınıflandırılmıĢtır. X kuĢağı test modelinde ise “Bağımlılık Yok” grubunda 75 kiĢiden 

69‟u (%92), “Orta Bağımlı” grubunda 25 kiĢiden 19‟u (%76) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 

16 kiĢiden 12‟si (%75) doğru sınıflandırılmıĢtır.   

 

Y kuĢağı eğitim modelinde “Bağımlılık Yok” grubunda 217 kiĢiden 214‟ü (%98,6), “Orta 

Bağımlı” grubunda 39 kiĢiden 37‟si (%94,9) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 23 kiĢiden 17‟si 

(%73,9) doğru sınıflandırılmıĢtır. Y kuĢağı test modelinde ise “Bağımlılık Yok” grubunda 93 

kiĢiden 86‟sı (%92,5), “Orta Bağımlı” grubunda 21 kiĢiden 18‟i (%85,7) ve “Yüksek 

Bağımlı” grubunda 20 kiĢiden 17‟si (%85) doğru sınıflandırılmıĢtır. 

 

Z kuĢağı eğitim modelinde “Bağımlılık Yok” grubunda 204 kiĢiden 191‟i (%93,6), “Orta 

Bağımlı” grubunda 38 kiĢiden 29‟u (%76,3) ve “Yüksek Bağımlı” grubunda 24 kiĢiden 18‟i 

(%75) doğru sınıflandırılmıĢtır. Z kuĢağı test modelinde ise “Bağımlılık Yok” grubunda 92 

kiĢiden 84‟ü (%91,3), “Orta Bağımlı” grubunda 18 kiĢiden 15‟i (%83,3) ve “Yüksek Bağımlı” 

grubunda 11 kiĢiden 9‟u (%81,8) doğru sınıflandırılmıĢtır. 

 

AraĢtırma sonuçlarına göre YSA ile kurulan modellere bakıldığında X kuĢağı ile kurulan 

eğitim seti % 91,9 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 

86,2‟dir. Y kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 96,1 oranında doğru sınıflandırılırken, test setinin 

sınıflandırma doğruluğu % 90,3‟tür. Z kuĢağı ile kurulan eğitim seti % 89,5 oranında doğru 

sınıflandırılırken, test setinin sınıflandırma doğruluğu % 89,3 olarak bulunmuĢtur. 

 

Bu çalıĢmada kuĢaklara göre sosyal medya bağımlılık seviyeleri sınıflandırılıp tahminleme 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ele alınan bölgeye göre sonuçlar değiĢkenlik gösterebileceği için 

farklı bölgelerde de benzer çalıĢmalar yapılarak sonuçlar karĢılaĢtırılabilir. Gelecek 

çalıĢmalarda sınıflandırma ve tahminleme çalıĢmaları için karar ağaçları, regresyon tabanlı 

algoritmalar da kullanılabilir. Bunun dıĢında sosyal medya bağımlılığı konusu için 

literatürdeki mevcut diğer ölçekler de kullanılabilir.   
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ÖZET 

 

Ülkemizde biyokütle için, özellikle tarım ve orman yönetimi ile ilgili mevcut yasal çerçeve, 

tarımsal üretimin sürdürülebilir yönetimi için belirli güvenceler vermektedir. Uluslararası 

biyokütle ticaretinin geniĢlemesi ve diğer ülkelere ihracatın artması nedeniyle, sürdürülemez 

biyokütle üretimine yol açabileceği endiĢeleri yaĢanmaktadır. Bu nedenle, biyokütlenin ana 

ithalatçı ülkeleri biyoenerji için ulusal sürdürülebilirlik gerekliliklerini geliĢtirmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu durum, tarım, ormancılık ve enerji sektörlerinde, tamamlayıcı veya uyumlu 

olmayan gönüllü ve zorunlu sertifikasyon programlarının geliĢtirilmesine neden olmaktadır. 

Bu çalıĢmada; tarımsal biyokütleden üretilen katı ve gaz yakıtların elektrik üretimi ve 

iklimlendirme için kullanımında sürdürülebilirlik gereksinimleri değerlendirilmiĢtir. Bu 

amaçla, biyokütle üretiminde; arazi yönetimi, yetiĢtirme ve hasat iĢlemlerini kapsayan 

biyokütle üretiminde sürdürülebilirlik, arazi kullanım değiĢikliği, yaĢam döngüsü sera gazı 

emisyonları, enerji dönüĢüm verimliliği, sürdürülebilirliği sağlamak için uygun eylem 

önerileri ve önerilen eylemlerin içerikleri/hangi düzeylerde uygun oldukları tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Biyokütle, Sürdürülebilirlik 

 

1. GĠRĠġ 

 

Biyokütlenin enerji amaçlı artan üretimi ve kullanımı, halihazırda uluslararası ticarete yol 

açmaktadır ve bu pazarın gelecekte geniĢlemesi kaçınılmazdır. Artan ticaretin çoğunun, 

genellikle tarım ve ormancılığa dayalı endüstrilerden gelen iĢleme artıklarından oluĢan bir tür 

katı biyokütle olan peletler Ģeklinde olması beklenmektedir. Günümüzde, Avrupa Birliği (AB) 

üyesi olmayan bazı ülkeler, özellikle Avrupa pazarı için odun peletleri üretmektedir. 

Biyokütle ithalatına bağımlı olan AB ülkeleri, AB dıĢındaki kaynaklara yönelmektedir. 

Örneğin Hollanda‟da tüketilen biyokütlenin yaklaĢık % 30‟unun Kuzey Amerika‟dan ve % 

20‟sinin Asya‟dan geldiği bildirilmektedir [1].  

AB içinde üretilen biyokütle için, özellikle tarım ve orman yönetimi ile ilgili mevcut 

yasal çerçeve, orman ve tarım sektörlerinin sürdürülebilir yönetimi için belirli güvenceler 

vermektedir. Benzer durum üçüncü ülkeler için de geçerli olmakla birlikte, bu ülkelerde böyle 

bir yasal çerçeve bulunmamaktadır. Bu nedenle, uluslararası biyokütle ticaretinin geniĢlemesi 

ve üçüncü ülkelerden ithalatın artmasının sürdürülemez biyokütle üretimine yol açabileceği 
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endiĢeleri gündeme gelmiĢtir. Sonuç olarak, biyokütle ithal eden olan baĢlıca ülkeler, 

biyoenerji için ulusal sürdürülebilirlik gerekliliklerini geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır. Bu durum, 

tarım, ormancılık ve enerji sektörlerinde tamamlayıcı (gönüllü veya zorunlu) sertifika 

programlarının uygulanmasını gerekli kılmıĢtır. Örneğin bazı Ġtalyan bölgelerinde, mali 

destek, elektrik üretim sahasından 50 km‟lik bir yarıçap içinde üretilen biyokütle olarak 

tanımlanan yerel biyokütleyi önemli ölçüde (% 50 ile 70) kullanan elektrik santralleriyle 

sınırlıyken, Belçika‟nın Flanders bölgesinde santrallerin bölgenin kendisinden gelen 

biyokütleyi kullanması desteklenmektedir. Bu nedenle, kamu hizmetleri sağlanırken ve biyo-

enerji projeleri oluĢtururken, bazı engelleri sınırlandırmak amacıyla, ortak bir sürdürülebilirlik 

programı geliĢtirilmesi gereklidir. Biyokütle için sürdürülebilirlik gereksinimleri 

değerlendirilirken, biyokütle sürdürülebilirliğine iliĢkin uluslararası bir politikanın karĢılaması 

gereken baĢlıca üç temel ilke Ģunlardır: 

1) Sürdürülebilir biyokütle kullanımında karĢılaĢılan sorunlarının önlenmesindeki 

etkinlik 

2) Hedeflere ulaĢmak için ekonomik verimlilik 

3) Mevcut politikalarla tutarlılık 

Bu çalıĢmada, biyokütle üretimi ve kullanımında çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilirliğin gerçekleĢtirilebilmesi için, bağlayıcı veya gönüllü politika önlemleri 

geliĢtirilmesi ayrıntılı olarak değerlendirilmiĢtir. 

 

2. BĠYOKÜTLE ĠÇĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK SORUNLARI 

 

Bu bölümde, elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında katı ve gaz durumdaki 

biyokütle yakıtlar için sürdürülebilirlik sorunları değerlendirmektedir. Katı ve gaz halindeki 

biyokütle yakıtların üretildiği kaynaklar aĢağıdaki gibi gruplandırılabilir: 

 Tarımsal ürünler ve kalıntıları: Mısır, buğday, saman, hayvan gübresi vb 

 Orman atıkları: Kütükler, yapraklar ve dallar vb. 

 Ağaç iĢleme endüstrileri: Ağaç kabuğu, kesilmiĢ parçalar, odun yongaları, talaĢ vb. 

 Kentsel katı atıklar: Çöpten türetilmiĢ yakıtlar, organik atıklar, kanalizasyon 

çamuru vb.  

 

2.1. Biyokütle Üretiminde Sürdürülebilirlik  

 

Biyokütle üretiminde sürdürülebilirlik; arazi yönetimi, yetiĢtirme ve hasat aĢamalarını kapsar. 

Biyokütle üretimiyle ilgili sürdürülebilirlik, yüksek biyolojik çeĢitliliğe sahip ekosistemlerin 

ve ormanlar gibi karbon stoklarının korunmasıyla ilgilidir. AB ülkelerinde, sürdürülebilir 

tarımsal üretim, Ortak Tarım Politikasındaki (OTP) çevresel uyum gereklilikleri aracılığıyla 

düzenlenir. Orman yönetimi, AB Ormancılık Stratejisi ve Avrupa‟da Ormanların Korunması 

için Bakanlar Konferansı gibi uluslararası süreçler aracılığıyla, politika rehberliği ile ulusal 

düzeyde düzenlenir. 

Doğrudan ormancılıktan veya tarımsal üretimden elde edilen birincil biyokütlenin, 

enerji amacıyla tam olarak ne kadar kullanıldığını belirlemek zordur. BirleĢmiĢ Milletler 

Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından yapılmıĢ olan bir araĢtırmanın 
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tahminlerine göre, Avrupa‟da enerji için odunsu biyokütlenin yaklaĢık % 24‟ü orman artıkları 

ve iĢleme artıkları ve tarımsal ürün kalıntılarından üretilmektedir [2]. 

Bazı tarımsal ürünlerin aksine, kısa rotasyonlu baltalık ormanlar dahil olmak üzere, 

biyokütle ve iĢleme artıkları, özel olarak enerji sektöründe kullanılmak üzere üretilmez. Bu 

atıklar, gerçekleĢecek diğer ekonomik faaliyetlerden kaynaklanır. Marangozlar, odun peleti 

üreticilerine talaĢ satmaktadırlar ve anaerobik fermentasyon yoluyla biyogaz üretmek için 

hayvan gübreleri kullanılmaktadır. AB‟de biyokütlenin enerji amaçlı kullanımının artmasının 

baĢlıca nedenlerinden biri de budur. Bununla birlikte, kütüklerin, dalların ve yaprakların veya 

anızların çıkarılması gibi enerji amaçlı orman ve tarımsal kalıntılar doğrudan 

kullanılmaktadır.  

Ormancılık veya tarımsal kalıntılara yönelik artan talep, örneğin toprakta çok az 

kalıntı kalırsa, topraktaki arazi karbon stokunun azalmasına neden olabilir. Toprak organik 

maddesinde, ekilen ürünlere veya ağaçlara ve gübre uygulaması gibi yönetim rejimine bağlı 

olarak artabilen veya azalabilen büyük miktarlarda karbon vardır. 

Küresel düzeyde, ormansızlaĢma ve orman bozulması devam ederken, Avrupa ve 

Kuzey Amerika ormanlar artmaktadır. OrmansızlaĢma ve orman bozulmasının temel 

nedenleri arasında, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde orman koruma ve orman kaynaklarının 

sürdürülebilir yönetimi için zayıf yönetiĢim yapıları yer almaktadır [3]. Çok sayıda ülke, 

sürdürülebilir orman yönetimini izlemek için ölçütleri ve göstergeleri uygulamak için 

hükümetler arası giriĢimlere taraftır. Bununla birlikte bu ülkelerde, tamamen ortak ilkelere ve 

ölçütler uygulanmamakta ve kararlaĢtırılan ilkelere uygunluğu doğrulamak için bir 

mekanizma bulunmamaktadır. Bunun yerine, sürdürülebilir orman yönetimini doğrulamak 

için gönüllü sertifika programları oluĢturulmuĢtur. Dünyada tüm ormanların sadece % 8‟i 

sertifikalı iken, AB15‟te yaklaĢık % 45‟i sertifikalıdır [4]. 

AB‟de, biyokütlenin çoğu Avrupa orman kalıntılarından ve diğer endüstrilerin yan 

ürünlerinden (iĢleme kalıntıları) geldiğinden ve orman yönetimi yapıları güçlü olduğundan, 

mevcut sürdürülebilirlik risklerinin düĢük olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, yerli 

ve AB dıĢı biyokütle hammaddelerine yönelik talepte beklenen artıĢ, beklenen geniĢlemenin 

ormanlarda ve tarım arazilerinde ve topraklarda karbon stoklarını ne kadar ve ne Ģekilde 

etkileyeceği konusunda ihtiyatlı olmayı gerektirmektedir. 

 

2.2. Arazi Kullanımı ve Ormancılık  

 

OrmansızlaĢma, ormanların bozulması ve bir dizi baĢka uygulama, önemli bir karasal karbon 

kaybına ve/veya üretkenlikte önemli değiĢikliklere neden olabilmektedir. Ormanlardan çöp 

veya kütüklerin aĢırı derecede uzaklaĢtırılmasına neden olan hasat iĢlemleri, uygulamalara bir 

örnek olarak verilebilir. 

Arazi kullanımı/değiĢikliği ve ormancılık (AKDO) ile ilgili emisyonlar, AB Üye 

Devletleri, Rusya, Kanada ve ABD dahil olmak üzere, BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği 

Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS) kapsamında tüm ülkeler tarafından rapor edilmektedir. 

Bununla birlikte, hesaplama yöntemlerinin, Kyoto Protokolü kapsamında uygulanan Ģekliyle 

iyileĢtirilmesi gerekmektedir. AKDO için hesaplama yöntemleri konusunda uluslararası iklim 

değiĢikliği müzakereleri devam etmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde, ormansızlaĢma ve 
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orman bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik bir BirleĢmiĢ Milletler 

(BM) programı (REDD), BMĠDÇS kapsamında tartıĢılmaktadır. 

AKDO emisyonları, tüm arazi kullanımlarının (gıda, yem ve lif üretimi, vb.) hem 

azaltılmasını, hem de emisyonlarını hesaba katan genel bir çerçeve aracılığıyla en iyi Ģekilde 

değerlendirilebilir. Bu durum, zaman içinde yeterli biyokütle kaynaklarını güvence altına 

almak için önemli olan artan karbon stoklarını ödüllendirecektir. AKDO emisyonlarının 

doğru olarak hesaplanması, biyokütlenin sürdürülebilir üretimi bağlamında önemli bir katkı 

sağlayabilir. 

 

2.3 YaĢam Döngüsü Sera Gazı Analizi 

 

Fosil yakıtların biyokütle kaynaklarıyla değiĢtirilmesinden sağlanabilecek sera gazı (GHG) 

tasarrufu da dahil olmak üzere, potansiyel çevresel faydalar, biyo-enerjinin teĢvik edilmesi 

için ana itici güçlerden birisidir. 

YaĢam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), fosil alternatiflerinkine kıyasla biyo-

enerjinin GHG performansını değerlendirmek için uygun bir yöntem olarak kabul edilir. 

Biyoenerji sistemlerinin GHG dengesi aĢağıdaki etmenlere bağlı olarak değiĢir: 

 Hammadde türü 

 Arazi kullanım değiĢikliğine bağlı karbon stoğu değiĢiklikleri 

 TaĢıma 

 Hammaddelerin iĢlenmesi  

 Isı enerjisi veya elektrik üretmek için dönüĢtürme teknolojileri 

Tek bir LCA metodolojisi yoktur. Bu nedenle, LCA için metodolojik seçimler, biyo-

enerjinin GHG performansının belirlenmesi üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. Sonuçların 

tutarlı olabilmesi için, tüm biyo-enerji türleri için aynı metodolojinin kullanılması mantıklı 

olacaktır. Yenilenebilir enerji sistemleri için LCA yöntemi, enerji zincirini kaynaktan son 

enerjiye, diğer bir deyiĢle son yakıtın taĢınması durumuna kadar değerlendirir. Elektrik, ısıtma 

ve soğutma için kullanılan katı ve gaz halindeki biyokütle yakıtlar durumunda, son enerji son 

yakıt değildir. Bu durumda son enerji, elektrik, ısı ve soğutmadır. Biyokütlenin GHG 

performansını değerlendirmek için LCA metodolojisi, biyokütle yakıtın elektriğe, ısıtmaya 

veya soğutmaya dönüĢtürülmesi süreçleri de GHG emisyon hesaplamalarına dahil edilecek 

Ģekilde geniĢletilmelidir. 

Ek olarak, metodoloji, ısı ve elektriğin kojenerasyonundan gelen GHG emisyonlarının 

uygun ilgili bölümlerini, üretilen elektrik ve ısı miktarına tahsis edebilmelidir. Elektrik, ısıtma 

ve soğutmada kullanılan katı ve gaz haldeki biyokütle için yaĢam döngüsü emisyonları, daha 

sonra ortalama fosil yakıtlardan üretilen elektrik ve sağlanılan ısıtma ve soğutma ile 

karĢılaĢtırılabilir. Farklı katı biyokütle hammaddelerinden üretilen biyo-enerjinin tipik GHG 

performans değerleri Görsel 1‟de gösterilmektedir. Burada yapılan hesaplamalarda, elektrik 

dönüĢüm verimi ve % 25 ısıl dönüĢüm verimi % 85 varsayımlarına bağlı olarak enerji 

dönüĢümü kayıpları dahil edilmiĢtir. 
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Görsel 1. Elektrik Üretimi Ve Isıtmada Kullanılan Katı Biyokütleden Sera Gazı 

Tasarrufu [5]: 1-Orman yongaları (AB), 2- Orman yongaları (tropikal), 3- Orman peletleri 

(AB/ĠĢleme yakıtı odun), 4- Orman peletleri (AB/ĠĢleme yakıtı doğal gaz), 5- Orman peletler, 

(Tropikal/ĠĢleme yakıtı odun), 6- Orman peletler, (Tropikal/ĠĢleme yakıtı doğal gaz), 7- 

Orman odun kömürü (AB), 8- Orman odun kömürü (Tropikal), 9- Buğday samanı (AB), 10- 

Küspe briketleri (ĠĢleme yakıtı odun), 11- Küspe briketleri (ĠĢleme doğal gaz), 12- Küspe 

balyaları, 13- Hurma çekirdeği kabukları, 14- Miskantus, 15- SRC yongaları (AB), 16- SRC 

yongaları (Tropikal), 17- SRC peletleri (AB/ĠĢleme yakıtı odun), 18- SRC peletleri 

(AB/ĠĢleme yakıtı doğal gaz), 19- SRC peletleri (Tropikal/ĠĢleme yakıtı odun), 20- SRC 

peletleri (Tropikal/ĠĢleme yakıtı doğal gaz) 

 

Orman veya tarımsal kalıntıların kullanıldığı bölgelerde, GHG tasarrufu yüksektir ve 

genellikle fosil alternatiflere kıyasla % 80‟in üzerindedir. Bu nedenle, yüksek GHG tasarrufu 

elde etmeme riski, taĢımada kullanılan biyoyakıtlar için belirlenen risklerden daha düĢüktür. 

Çünkü, peletleme gibi baĢlıca üretim aĢamalarında, genellikle ulaĢımda kullanılan 

biyoyakıtları üretmek için gereken iĢlemlerden daha az enerji tüketilir. Tarımsal üretimde ve 

bir dereceye kadar da kısa rotasyonlu baltalık ormanlarda, genel olarak ormancılıkta 

uygulanmayan gübre kullanımından dolayı daha yüksek emisyonlar meydana gelebilir. 

Tropikal veya subtropikal hammaddelerin kullanıldığı bölgelerde, odun kömürü 

durumunda olduğu gibi, özellikle daha fazla enerji girdisi gerektiren ürünler için, GHG 

emisyonları tipik olarak daha yüksektir. Çünkü, üretim süreçlerinde genellikle fosil enerji 

girdisi kullanılır. 

 

2.4 Enerji DönüĢüm Verimi  

 

Enerjinin sürdürülebilir kullanımında, enerji tüketimini azaltmak ve enerji üretim verimini 

artırmak baĢlıca hedeflerdir. Ev tipi biyokütle sobalarının ve kazanlarının enerji dönüĢüm 

verimi yaklaĢık % 1095 gibi geniĢ bir aralıkta değiĢir. Kojenerasyon (elektrik ve ısı üreten) 

ve bölgesel ısıtma tesislerinde verimlilik % 8090 arasında değiĢir. Enerji geri kazanımı ile 

büyük ölçekli enerji ve atık yakma uygulamaları, % 1035 arasında verimlilik sağlar. Bu 

nedenle, verimliliği artırarak enerji tüketimini azaltmak için önemli bir potansiyel vardır. 

Biyoenerji tesisleri için enerji verimliliği ölçütlerine iliĢkin yapılan 

değerlendirmelerde; boyut, hammaddeler, teknoloji ve son kullanımdan önemli ölçüde 
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etkilenen çok çeĢitli enerji dönüĢtürme verimlilikleri dikkate alınmalıdır. Farklı dönüĢtürme 

iĢlemlerinin mevcut olduğu hammadde için, daha verimli dönüĢtürme iĢlemlerinin teĢvik 

edilmesi özellikle önemlidir. Ev tipi kazanlar için, ortak enerji verimliliği ve çevresel 

performans standartları (hava kalitesine iliĢkin olanlar dahil) için politikaların geliĢtirilmesi, 

enerji kullanan ürünler için eko-tasarım direktifi kapsamında devam etmektedir. Önlemler 

ayrıca enerji etiketleme yönergesinde ve binaların enerji performansı yönergesinin yeniden 

biçimlendirilmesinde de yer almaktadır. 

Bu politikalarda, fosil veya yenilenebilir enerji hammaddeleri kullanıyor olsalar da 

esas olarak ev tipi soba ve kazanların enerji dönüĢümü dikkate alınmaktadır. Ġlke olarak, aynı 

standartlar fosil yakıt uygulamaları için de geçerli değilse, fosil enerjiye geçiĢ riskini önlemek 

içini hem fosil hem de biyokütle yakıtları için ortak bir enerji verimliliği politikası yaklaĢımı 

tercih edilir. Sadece biyo-enerji tesisatları için minimum verimlilik gereksinimleri, 

kanalizasyon çamuru gibi baĢka bir kullanımı olmayan biyokütle atık akıĢlarından enerji 

üretiminin engellenmesine neden olabilir. 

 

3. SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK SORUNLARINI ÖNLEMEK ĠÇĠN EYLEM ÖNERĠLERĠ 

 

Sürdürülebilirlik sorunlarını önlemek için gerçekleĢtirilecek olan eylemlerde, alınacak 

eylemin hangi düzeyde uygun olduğu ve eylemin içeriği önemlidir. 

 

3.1. Eylem Düzeyi  

 

Biyokütle hammaddelerinin çok çeĢitli olması, bu aĢamada uyumlu bir plan ortaya koymayı 

zorlaĢtırmaktadır. Farklı hammaddeler için, sürdürülebilir üretim, GHG performansı veya 

verimli enerji dönüĢümü için farklı zorluklar ile karĢılaĢılır. Arazi kullanımında herhangi bir 

değiĢikliğin olmadığı, atıklardan ve tarım ve ormancılık artıklarından kaynaklanan yerli 

biyokütle üretimine iliĢkin sürdürülebilirlik risklerinin günümüzde düĢük olduğu 

düĢünülmektedir. 

 

3.2. Önerilen Sürdürülebilirlik Ölçütleri 

 

Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılan katı ve gaz halindeki 

biyokütle için, ulusal sürdürülebilirlik programlarına sahip olan veya uygulayan ülkelerde, 

sürdürülebilirlik ölçütlerinin aynı olması tavsiye edilir. Böylece, daha fazla tutarlılık sağlanır 

ve hammadde kullanımında gereksiz ayrımcılık önlenir. 

Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılan katı ve gaz haldeki 

biyokütlenin üretim ve kullanım özelliklerinden dolayı aĢağıdaki farklılıklar uygundur: 

 Atıklar ve belirli kalıntıların, GHG performans ölçütlerini karĢılamaları 

istenmelidir. Atıklar gibi geniĢ olası besleme stokları yelpazesi veya bir hammadde 

karıĢımını kapsayacak genel GHG değerlerini belirlemek zordur. Atıkların 

kullanılması gibi rutin olarak yüksek GHG tasarrufu sağlayan sektörler için sera 

gazı performans kriterlerine uygunluğun kanıtlanması için yükümlülükler ve ek 

maliyetler empoze etmek de zordur. GHG performans kriterinin atıklara değil, 

GHG emisyon değerleri hesaplanan ürünlere uygulanması tavsiye edilir. 
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 GHG emisyonlarının hesaplanmasına yönelik metodoloji, geniĢletilmeli ve belirli 

metodolojik kurallar ile sonuçlanmalıdır. Varsayılan ve bu metodoloji kullanılarak 

hesaplanan tipik GHG performans değerleri birincil katı ve gaz haldeki biyokütle 

yakıtları için belirlenmelidir. Önerilen metodoloji, toplam GHG emisyonlarına 

iliĢkin bir değer elde etmek için, varsayılan değerin elektrik veya ısıtma/soğutma 

tesisinin gerçek enerji dönüĢüm verimliliği değerine bölünmesini gerektirecektir. 

 Daha yüksek enerji dönüĢüm verimliliğini teĢvik etmek için, birleĢik ısı ve güç 

üretimi kapsamında tanımlanan yüksek verimli kojenerasyon santralleri gibi, 

yüksek enerji dönüĢüm verimliliği sağlayan tesisler lehine elektrik, ısıtma ve 

soğutma uygulamaları için destek planlarında farklılık göstermelidir. Küçük ölçekli 

katı yakıtlı kazanlar için hava kalitesiyle ilgili asgari verimlilik ve çevresel 

gereksinimlerin karĢılanması gerekir. 

AKDO emisyonlarının belirlenmesi, üçüncü ülkelerde arazi kullanımıyla ilgili 

sürdürülebilirlik konularının değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu tür kurallar henüz 

uluslararası düzeyde uygulanmadığından ve ormancılıkla ilgili kısmen yüksek 

sürdürülebilirlik riskleri nedeniyle, bu alandaki ilerlemeler yakından izlenmeli ve 

değerlendirilmelidir. AKDO emisyonlarının belirlenmesine iliĢkin olası sürdürülebilirlik 

sorunlarını değerlendirmek için bir uygulama baĢlatılabilir. 

 

3.3. Ölçütlerin Uygulama Kapsamı 

 

Biyokütle sektöründe, parçalanmıĢ durumda ve çok sayıda küçük ölçekli biyokütle kullanıcısı 

vardır. Sürdürülebilirlik programlarının sadece 1 MW ısıl veya 1 MW elektrik kapasitesi veya 

üzeri olan daha büyük enerji üreticileri için geçerli olması önerilir. Sürdürülebilirliği 

kanıtlamak için, küçük ölçekli üreticiler için gereksinimlerin uygulanması, daha yüksek 

performans ve verimliliği teĢvik etmekle birlikte, aĢırı idari yük yaratacaktır. 

 

3.4. Raporlama ve Ġzleme Gereksinimleri 

 

Ülkeler arasındaki biyokütle ticareti, biyoenerji sektörünün geliĢiminde önemli bir rol 

oynamaktadır. Ulusal ve Uluslararası istatistiklerde, enerji amaçlı kullanılan biyokütle 

miktarına iliĢkin büyük bilgi eksikliği vardır. Biyokütle kullanımına iliĢkin verileri 

iyileĢtirmek için, 1 MW veya üzerindeki elektrik, ısıtma ve soğutma tesisatlarında kullanılan 

birincil biyokütle kayıtlarının tutulması, biyokütle kullanımına iliĢkin istatistiklerin 

iyileĢtirilmesine ve bunların etkilerinin izlenmesine yardımcı olması önerilir. Ayrıca, anket 

çalıĢmaları ile küçük ölçekli (çoğunlukla hane halkı) biyokütle kullanımının izlenmesi ve 

verilerin kullanılabilirliği ve kalitesinin iyileĢtirilmesi teĢvik edilmelidir. 

Sadece orman ve tarımsal biyokütlenin enerji amaçlı kullanımları için sürdürülebilirlik 

gereksinimlerinin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olup/olmadığını 

değerlendirmek için, sürdürülebilir orman yönetimi programları veya diğer tarım veya orman 

ürünlerini etkileyen daha geniĢ sürdürülebilirlik çalıĢmalarına iliĢkin daha fazla geliĢme 

izlenmelidir. Ayrıca, BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS) 

kapsamında arazi kullanımı, arazi kullanımı değiĢikliği ve ormanlardan kaynaklanan küresel 

emisyonları değerlendirme çalıĢmaları incelenmelidir. 
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Sürdürülebilirlik ölçütleri ve raporlama ve izleme için belirtilen öneriler dikkate alınmalıdır. 

Bu öneriler, biyokütle ticaretinde iyi iĢleyen bir iç pazar olan biyokütlenin sürdürülebilir 

üretimini ve kullanımını teĢvik etmeyi ve biyo-enerji geliĢiminin önündeki engelleri 

kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, özellikle yukarıdaki tavsiyelerden farklı olan 

sürdürülebilirlik ölçütleri geliĢtirmiĢ olan ülkelere, bu tavsiyeleri gerektiği gibi entegre 

etmeleri tavsiye edilmektedir.  

Biyokütle kullanımına iliĢkin sürdürülebilirlik yeterli ve uygun bir Ģekilde 

değerlendirilmelidir. Sürdürülebilirlik programlarının uluslararası ticarette engellere ve biyo-

biyokütlenin geliĢtirilmesinde engellere neden olup/olmadığı incelenmelidir. Uluslararası 

iklim değiĢikliği müzakereleri ve AKDO konusundaki diğer politika geliĢmeleri, enerji, gıda, 

yem veya lif üretimine iliĢkin sürdürülebilir biyokütle kullanımı açısından 

değerlendirilmelidir. 
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ÖZET 

 

Su, enerji ve gıda güvenliğini eĢzamanlı olarak sağlamak için, karar vericilerin sektörler arası 

etkileri göz önüne almaları gerekir. Sürdürülebilir politika uygulamalarında, su, enerji ve gıda 

ile ilgili konular dikkate alınmalı ve bu politikalar güvenilir teknik, çevresel ve ekonomik 

verilere dayanmalıdır. ġanlıurfa, Türkiye‟de tarımsal sulamada en fazla elektrik tüketilen iller 

arasında yer almaktadır. Tarımsal ve kırsal abonelerin elektrik faturasını ödeme alıĢkanlığının 

çok zayıf olduğunu belirtilmektedir. Tarımsal sulamada kayıt dıĢı elektrik kullanımı, en 

yüksek Güney Doğu, en düĢük Trakya bölgesinde gerçekleĢmektedir. Bu çalıĢmada, tarımsal 

sulama için kullanılan pompaj tesislerinde tasarruf önlemleri değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla; 

enerji fiyatı ile ilgili önlemler, elektrik tesisatlarında kayıp azaltma önlemleri, motorların ve 

pompaların verimliliğini artırmaya yönelik önlemler, yük kaybı ve sızıntıları azaltma 

önlemleri, iĢletme ve bakım iyileĢtirmeleri ve elektrik güç kaynağı değiĢimi ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Sulama, Pompaj Tesisleri, Enerji Tasarrufu Önlemleri 

 

1. GĠRĠġ 

 

Son yıllarda; enerji kullanımı, sera gazı emisyonları ve bunların küresel iklim değiĢikliklerine 

olan potansiyel etkileri en çok tartıĢılan konulardan birisidir. Enerji kullanımı ile ilgili 

sorunlar, sadece küresel ısınma ile sınırlı değildir. Hava kirliliği, asit yağmurları ve ozon 

azalımı gibi çevresel konular enerji kullanımı ile yakından iliĢkilidir. Enerji kullanımının 

yarattığı çevresel etkilerin en düĢük düzeyde olabilmesi için, belirtilen konuların tamamının 

birlikte dikkate alınması gerekir. Enerji etkinliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çevresel 

etki değerlendirmesi açısından önemlidir. Daha az enerji kullanmak ve çevreye en düĢük 

düzeyde zarar vermek için, sistem etkinliğinin artırılması gerekir. Enerji kaynaklarının kıtlığı 

ve dikkatsiz kullanılması sonucunda oluĢan istenilmeyen yan etkiler, enerji tüketimini doğru 

bir Ģekilde planlanma ve dikkatli bir Ģekilde değerlendirmeyi gerektirmektedir. 

Tarım sektöründe enerji verimliliği önlemleri, tarımsal üretim zinciri boyunca her 

aĢamada uygulanabilir. Dünya Bankası tarafından enerji verimliliğini artırmaya yönelik 
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teknik önlemlerin, % 1030 oranında enerji tasarrufu sağlayabileceği ve geri ödeme 

sürelerinin uygulanan önleme bağlı olarak 15 yıl arasında değiĢebileceğini bildirmektedir. 

Enerji verimliliğini iyileĢtiren uygulamalar, teknolojik veya davranıĢsal değiĢiklikler yoluyla 

doğrudan enerji tasarrufu veya biyolojik tarım uygulamalarının benimsenmesiyle dolaylı 

enerji tasarrufu sağlayabilir. Mekanik sulama sistemleri, suyu mümkün olduğunca verimli 

kullanacak Ģekilde tasarlanmalıdır. 

Bu çalıĢmada, tarımsal sulama için kullanılan pompaj tesislerinde tasarruf önlemleri 

değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla; enerji fiyatı ile ilgili önlemler, elektrik tesisatlarında kayıp 

azaltma önlemleri, motorların ve pompaların verimliliğini artırmaya yönelik önlemler, yük 

kaybı ve sızıntıları azaltma önlemleri, iĢletme ve bakım iyileĢtirmeleri ve elektrik güç kaynağı 

değiĢimi ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. 

 

2. SULAMA POMPAJ TESĠSLERĠNDE ENERJĠ TASARRUFU ÖNLEMLERĠ 

 

ĠĢletme koĢulları ve bakımla ilgili bulgular da dahil olmak üzere, enerji verimliliği denetimleri 

sırasında elde edilen bilgilerin analizine dayanarak, düĢük ile yüksek yatırım önlemleri dahil 

olmak üzere, tüm enerji ve ekonomik tasarruf fırsatlarını kapsayacak bir olası proje kapsamı 

tanımlanması gerekir. Daha yüksek yatırım gerektiren projeler için, yatırımın geri ödeme 

süresi analizinden veya satın alınan malın net Ģimdiki değerine ve kullanım ömrüne bağlı 

olarak fayda-maliyet analizi yapılmalıdır. Genel olarak, her projede tanımlanan önlemler, 

enerji tüketimini ve maliyetini etkileyen değiĢkenleri kontrol etmek ve optimize etmek için 

tasarlanmıĢtır. Bu çalıĢmada, tarımsal sulama için kullanılan pompaj tesislerinde tasarruf 

önlemleri aĢağıdaki gruplara ayrılmıĢtır: 

 Enerji fiyatı ile ilgili önlemler 

 Elektrik tesisatlarında kayıp azaltma önlemleri  

 Motorların verimliliğini artırmaya yönelik önlemler  

 Pompaların verimliliğini artırmaya yönelik önlemler  

 Yük kaybı azaltma önlemleri 

 Su sızmalarını azaltma önlemleri 

 ĠĢletme iyileĢtirme önlemleri  

 Elektrik güç kaynağı değiĢimi  

 Bakım önlemleri 

Her bir tasarruf önleminin ayrıntılı açıklaması, ilgili teknik temeli ve bu önlemlerin 

uygulanması için kullanılan ölçütler aĢağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. 
 

2.1. Enerji Fiyatı Ġle Ġlgili Önlemler 
 

2.1.1. Elektrik Servis Hizmetleri  
 

Pompaj tesislerinde cazip bir tasarruf fırsatı, farklı bir elektriksel güç tedarik Ģirketinden, daha 

ucuz bir fiyat bulmaktır. Bu amaçla, enerji denetimi sırasında fiyat yapısı çalıĢması yapılması 

önemlidir. 

Tarımsal sulama için elektrik ücretleri, tedarik Ģirketleri ile yapılan anlaĢmalara göre 

değiĢiklik gösterebilir. En iyi fiyatı bulmak için, önce su ve elektrik Ģirketinin hizmetlerinin 
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her birindeki tarifelerin ve her tesis için talep ve tüketimin belirlenmesi gerekir. Ardından, 

farklı tarifelerle elektrik maliyetindeki potansiyel tasarrufların bir değerlendirmesi 

yapılmalıdır. Her bir fiyat teklifi kullanarak ödenecek tutarlar karĢılaĢtırılır. Her bir fiyat 

teklifi ile iliĢkili tüm maliyetlerin dikkate alınması önemlidir. Örneğin, düĢük gerilimden orta 

veya yüksek gerilim beslemesine geçilecek ise, tarife değiĢikliği ve elektrik transformatörleri 

satın almak ve kurmak için gerekli yatırım maliyetleri ve ayrıca bakımıyla ilgili maliyetler 

dikkate alınmalıdır.  
 

2.1.2. Elektrik Talep Kontrolü 
 

Birçok ülkede, elektrik maliyeti, elektriğin kullanıldığı günün saatine bağlı olarak değiĢir. Su 

tesisat sistemlerinin hizmet sözleĢmesinde sıklıkla uygulanan ücret, saatlik ücret olarak 

adlandırılır. Bu tür bir ücretlendirme yönteminde, enerjinin birim maliyetinin genellikle 

günün geri kalanına göre çok daha yüksek olduğu, en yüksek talep zamanı olarak bilinen bir 

zaman vardır. 

Bu ücretin elektrik sağlamak için kullanıldığı tesislerde, talep zirve yaptığında, 

tüketimi yöneten bir önlem uygulamak için alternatifler karĢılaĢtırılmalıdır. Bu uygulama, 

yoğun saatlerde hidrolik çalıĢmayı diğer bir deyiĢle, elektrik yükünü azaltmaya dayanan talep 

kontrol programı olarak bilinir. Sonuç olarak, elektrik tedarikinin toplam maliyeti azalır. 

Talep kontrolü aĢağıdaki yöntemler ile gerçekleĢtirilebilir: 

 Yoğun talep zamanında tüketimi azaltmak için iĢletme yöntemlerini değiĢtirmek 

 Belirli bir ekipmanı, en yüksek talep zamanı baĢlamadan önce durdurmak ve 

yoğun talep sonunda yeniden baĢlatmak için programlama yapmak 

 Tanklardaki basınç veya seviye gibi iĢlem değiĢkenlerini etkilemeden küresel tesis 

güç talebini (özellikle yoğun saatlerde) kontrol etmek için, önemli elektriksel güce 

sahip ekipmanların çalıĢmasını otomatik olarak kesecek bir sistem kullanmak 
 

2.2. Elektrik Tesisatlarında Kayıp Azaltma Önlemleri 
 

2.2.1. Transformatörleri Soğutma  
 

Transformatörde kaydedilen sıcaklıkların yüksek olması veya saha ölçümleri sırasında normal 

dıĢı bir aralıkta kalması, önemli bir elektrik gücü kaybına neden olabilir. Bu gibi durumlarda, 

arızayı düzeltmenin maliyeti değerlendirilmelidir. 

 Denetim sırasında gözlemlenen durum: Denetim sırasında, transformatördeki 

elektrik kayıplarının, toplam enerji tüketiminin % 2‟sinden fazlasını temsil edip 

etmediği belirlenmelidir. 

 Önerilen önlemler: Soruna bağlı olarak Çizelge 1‟deki eylemler uygulanmalıdır. 
 

2.2.2. Elektriksel Ġletkenlerin Ġncelenmesi 
 

Ġletkenler pompalama ekipmanının gereksinimlerini karĢılamıyorsa, sadece uluslararası 

standardı karĢılayan değil, aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan bir iletken seçilmelidir. 

 Denetim sırasında gözlemlenen durum: Elektrik iletkenleri kötü durumda ve/veya 

aĢırı yüklenmiĢ ve kapasite sınırlarına yakındır. 
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 Önerilen önlemler: Ġletkenler, uluslararası ve güvenlik standartlarına uygun daha 

yüksek kalibreli iletkenlerle değiĢtirilir. 

 

Çizelge 1. Bir Transformatördeki KoĢulları ĠyileĢtirmek Ġçin Önerilen Eylemler 

Gözlenen Durum Önerilen Eylem 

 Transformatör uzun yıllardır 

çalıĢmaktadır ve/veya kötü durumdadır. 

 Transformatörde genel bakım 

uygulanmalıdır. Geri dönüĢü olmayan bir 

hasar olması durumunda, yeni ve 

kayıpları düĢük olan transformatör ile 

değiĢtirilmelidir. 

 Transformatör, kurulu olduğu odadaki 

havalandırma eksikliğinden dolayı 

yüksek sıcaklığa sahiptir. 

 Aspiratörler takarak veya odanın 

havalandırılması için pencereleri açarak 

transformatörün bulunduğu odadaki 

havalandırma iyileĢtirilmelidir. 

 Yüksek ortam sıcaklıkları nedeniyle, 

çalıĢma sırasında transformatör sıcaklığı 

yüksektir. 

 Transformatör ile birlikte çalıĢan bir 

havalandırma sistemi kurulmalıdır. 

 

2.2.3. Güç Faktörünün Optimize Edilmesi 

 

Bu önlemin amacı, düĢük güç faktörünün neden olduğu sorunları önlemektir. Değer % 90‟ın 

altındaysa, birimin kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için güç faktörü iyileĢtirilmelidir. 

 Denetim sırasında gözlemlenen durum: Pompalama ekipmanındaki güç faktörü 

0,90 veya % 90‟ın altındadır. 

 Önerilen önlemler: DüĢük güç faktörü, aĢırı büyük veya kötü çalıĢan bir motordan 

kaynaklanıyor ise, bu motor, yükünün yaklaĢık % 75‟i kadar çalıĢma kapasitesine 

sahip yeni ve yüksek verimli bir motor ile değiĢtirilir. 

Motorların sorunları çözüldüğünde, aĢağıdaki önlemler ile güç faktörü kapasitör ile 

ayarlanmalıdır: 

 Güç faktörü ölçülmelidir. 

 0,97 değerinde güç faktörüne ulaĢmak için bir kapasitör kullanılmalıdır. 

 Önerilen kapasitörler, motor starterinin aĢağı akıĢ kısmına kurulmalıdır. Bu 

durumda, kapasitörler sadece motor açıkken çalıĢır durumda kalırlar. 
 

2.3. Motorların Verimliliğini Artırmaya Yönelik Önlemler 
 

2.3.1. Gerilim Dengesizlikleri 
 

 Denetim sırasında gözlemlenen durum: Motor, elektrik beslemesindeki gerilim 

dengesizliği nedeniyle düĢük bir verimde çalıĢıyor. 

 Önerilen önlemler: Gerilim dengesizliğinin kaynağına bağlı olarak, uygulanacak 

önlemler Çizelge 2‟de özetlenmiĢtir. 
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2.3.2. Elektrik Motorunu Yüksek Verimli Bir Motor Ġle DeğiĢtirin 
 

Elektrik motoru bozulur ve onarım gerekirse, yüksek verimli bir motor ile değiĢtirilmelidir. 

Yüksek verimli motorlar, aĢağıdaki özelliklere göre, standart motorlardan farklılık gösterirler: 

 Birinci sınıf manyetik çelikten ve yalıtım malzemelerinden yapılmıĢtır. 

 Dahili çelik ve haddeleme kalınlığı boĢlukları arasındaki boĢluklar azdır. Bu durum 

da dahili kayıp olasılığını azaltır. 

 Sürücülerin kalibresi iyileĢtirilmelidir. 

 Daha verimli fan ve soğutma sistemleri kullanılır. 
 

Çizelge 2. Elektrik Motorlarında Gerilim Dengesizliğini Düzeltmek Ġçin Öneriler 

Gözlenen Durum Önerilen Eylem 

 Motorun talep ettiği elektrik akımındaki 

dengesizlik, her fazda gerilim azalmasına 

diğer bir deyiĢle, gerilimde bir 

dengesizliğe neden olur. 

 Düzenli motor bakımı yapılır. Hasar geri 

döndürülemezse, motoru daha yüksek 

verimli bir motorla değiĢtirilir. 

 Güç kaynağı Ģirketinde enerji kaynağı 

dengesizliği vardır. 

 Enerji tedarik Ģirketinden sorunun 

düzeltmesi istenir. 

 Trafo merkezinin kendi trafosunun neden 

olduğu dengesizlik vardır. 

 Transformatör bakımı düzenli yapılır. 

Hasar geri döndürülemezse, yeni bir 

düĢük kayıplı transformatörle değiĢtirilir. 

 Trafo iĢ yüklerinin eĢit olmamasından 

kaynaklanan dengesizlik vardır. 

 Transformatör iĢ yükleri dengelenir. 

 

2.3.3. Motor Veriminin Optimize Edilmesi 
 

Elektrik motorlarının çalıĢma verimi, enerji verimliliği denetimleri ile saptanır. Anormal 

bulgular olması durumunda, yapılması önerilen düzeltici öneriler Çizelge 3‟de 

özetlenmektedir. Bu önerilerin uygulanması, motor verimini önemli ölçüde artırabilir. 

Böylece enerji kayıpları azaltılabilir. Örneğin, % 82 verimde 7,5 kW gücündeki motor 

kayıplarının % 30 azalması, verim değerini % 87‟ye yükseltir. Bu durum, enerji tasarrufunda 

bir artıĢ sağlayabilir. 
 

2.3.4. Motor-Pompa Setinin DeğiĢtirilmesi 
 

Bu önlem, mekanik verim optimumdan önemli ölçüde düĢük olduğunda ve enerji tasarrufu 

potansiyeli % 20‟den fazla olduğunda önerilir. Piyasada bulunan ekipmanlarda potansiyel 

tasarruf daha yüksektir. Elektrik motorları için gerçek ve tahmini verim değerlerinin ayrı ayrı 

değerlendirilmesi de önemlidir. Genel yaklaĢım, motor verimini geliĢtirme potansiyeli % 5‟i 

aĢarsa, diğer bir deyiĢle potansiyel tasarrufları arttırırsa, motor pompasının değiĢtirilmesi 

gerektiğidir. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufunda baĢarı Ģansını artırmak için, aĢağıdaki 

öneriler dikkate alınarak bir pompa seçilmelidir: 

 Gerçekçi olmayan güvenlik faktörleri hesaplanmaz veya Ģartnameye uygun 

olmayan bilgiler dikkate alınmaz. 
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 Pompa birden fazla basınç-debi noktasında çalıĢacak ise, her iki noktanın da 

"makul derecede yüksek verim" sağlaması için o nokta seçilmelidir. Farklı H-Q 

eğrilerine sahip iki pompa kullanan bu öneri ġekil 1‟de gösterilmektedir. B 

pompasının düz bir karakteristik eğrisi vardır ve pompa özellikleri dinamik 

seviyede sık sık gerçekleĢen değiĢiklikler için yeterliyken, dinamik seviye daha 

kararlı olduğunda, A pompası daha uygun olacaktır. 

 

ġekil 1. Farklı H-Q ÇalıĢmasına Sahip Ġki Pompanın Karakteristik Eğrileri 1 
 

Çizelge 3. Elektrik Motorunda Verimsiz ÇalıĢma KoĢullarını Düzeltmek Ġçin Öneriler  
Mevcut Durum Tanı Düzeltme Önerileri 

Güç gerilimi orijinalinden daha 

düşüktür. 

 Tedarikçi bağlantı noktasındaki 

gerilim orijinal değerden düĢüktür. 

 Transformatör gerilim ayarlama cihazları 

veya transformatör düzeltilmelidir. Gerilim 

dönüĢtürme iliĢkisini ayarlamak ve 

tedarikçinin/değiĢtiricinin iĢleme 

bileĢenlerindeki değiĢimlerin etkilerini 

önlemek amacıyla, motora çıkıĢ gerilimi 

ayarlanmalıdır. 

 Tedarikçiden sorunu çözmesi istenebilir. 

 Tedarikçi bağlantı noktasındaki 

gerilim, % 5‟den fazla 

değiĢmektedir. 

 Tedarikçiden sorunu çözmesi istenebilir. 

 Tedarikçi bağlantı noktasındaki 

gerilim, motorun orijinal gerilim 

değeriyle aynıdır ve önemli bir 

değiĢiklik göstermez. 

 Transformatör ı düzeltilmelidir. 

 Transformatörün teĢhisi ve bakımı 

yapılmalıdır. 

Motorun güç kaynağında gerilim 

dengesizliği vardır. 

 Tedarikçi bağlantı noktasındaki 

gerilim dengesizdir. 
 Tedarikçiden sorunu çözmesi istenebilir. 

 GiriĢ gerilimi dengeli, ancak çıkıĢ 

gerilimi dengesizdir. 

 Transformatör gerektiği gibi teĢhis edilmeli 

ve bakımı yapılmalıdır. 

 Ġkincil transformatörün 

terminallerindeki gerilim 

dengelenmiĢtir. Motora giden güç 

dengesizdir. 

 Transformatörün topraklaması ve motor 

bağlantısı kontrol edilmelidir. Sorun tespit 

edildiğinde, çözülmelidir. 

 Kontrol motoru merkezi, marĢ motoru, 

motoru ve bağlantıları kontrol edilmelidir. 

Sorun tespit edildiğinde, çözülmelidir. 

Motor için gerekli güç dengesizdir. 

 Güçteki dengesizlik, gerilimdeki 

dengesizlik ile ters orantılıdır. 
 Gerilimdeki dengesizliği düzeltilmelidir. 

 Dengesizlik, motorun fazlarıyla 

dengesiz bir güç talebi tarafından 

üretilmektedir. 

 Dengesizlik % 5‟in altındaysa, motor bakımı 

yapılmalıdır. 

 Dengesizlik % 5‟in üzerindeyse, motor 

yüksek verimli bir motorla değiĢtirilmelidir. 

Motor çalışma hızı, orijinal tam yük hızı 

altındadır. 
 Yataklarla ilgili sorunlar vardır. 

 Sorun yaratan bileĢenler yağlanmalı ve 

değiĢtirilmelidir. Yataklarda yüksek sıcaklık ve/veya 

yüksek titreşim vardır. 
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Motor standart verime sahiptir ve 10 

yıldan fazla süredir kullanılmaktadır. 
 Motor verimi düĢüktür. 

 Mevcut motor, kapasitesinin yaklaĢık % 

75‟inde çalıĢan yeni bir yüksek verimli 

motorla değiĢtirilmelidir. 

Motor iki defadan fazla onarılmıştır 

(geri sarılmıştır). 
 Motor verimi azalmaktadır. 

Motor şu anda % 45’in altında bir yük 

faktörü üzerinde çalışmaktadır. 
 Motor verimi düĢüktür. 

Motor şu anda %100’ün üzerinde bir yük 

faktörü üzerinde çalışmaktadır. 
 Motor verimi düĢüktür. 

 

2.4. Pompaların Verimini Artırmaya Yönelik Önlemler 
 

2.4.1. Pompanın Gerçek ÇalıĢma KoĢullarına Ayarlanması 
 

Pompanın çalıĢtığı yükseklik eğrisinin en az iki noktası tanımlanmalıdır. Kurulu ekipmanın 

özellikleri, gereken gerçek çalıĢma koĢullarını karĢılayıp/karĢılamadıklarına göre 

değerlendirilir. Örneğin, kademe sayısı azaltılır, çarklar ayarlanır, çarklar değiĢtirilir veya 

pompa değiĢtirilir. Gözlemlere dayalı olarak pompa verimini artırmak için alınabilecek uygun 

önlemler Çizelge 4‟de verilmektedir. 
 

Çizelge 4. Pompanın Gerçek ÇalıĢma KoĢullarına Ayarlamak Ġçin Önerilen Eylemler 

Pompa Tipi ĠĢletme Noktası Durumu Öneriler 

Dikey çok kademeli pompa 

Pompa eğrisinin üstünde. 

Eğri, çalıĢma koĢullarına 

ayarlanana kadar, pompa 

kademeleri artırılmalıdır. 

Pompa eğrisinin altında. 
Çarklar daha büyük çaplı 

yenileriyle değiĢtirilmelidir. 

Pompa eğrisinin üstünde. 

Eğri, çalıĢma koĢullarına 

ayarlanana kadar, pompa 

kademeleri azaltılmalıdır. 

Yatay 

Pompa eğrisinin altında. 

Pompa eğrisinin çalıĢma 

koĢullarına göre ayarlanması 

için çarklar kısaltılmalıdır. 

Pompa eğrisinin üstünde. 

Çarklar, daha büyük çaplı 

yenileriyle değiĢtirilmelidir. 

Pompa eğrisinin çalıĢma 

koĢullarına göre ayarlanması 

için pervaneleri kısaltın. 
 

2.4.2. Açık Çarklı Türbin Pompalarda Çark Konumunun Ayarlanması 
 

Bu önlem, sadece düĢük iĢletme verimine sahip, açık çarklı türbin pompalar için geçerlidir. 

Pompa mili, ayar somunu ile kaldırılarak veya indirilerek pompanın çanak kısmındaki 

çarklarla birlikte ayarlanır. Çark ayarı, montaj sırasında imalatçının tasarım özelliklerine göre 

mil ile birlikte kalibre edilir. Kurulum sırasında çarkların yanlıĢ konumlandırılması veya 

zamanla doğal olarak gerçekleĢen kayma, daha düĢük pompa verimine neden olacaktır. 

Pompa milini tasarım konumuna göre ayarlamak için aĢağıdaki iĢlemler yapılmalıdır: 

 Mil ayar somununu ortaya çıkarmak için dikey motor kapağını çıkarılmalıdır. 

 Somunun hareket etmesini engelleyen güvenlik vidası sökülmelidir. 
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 Somunu serbest bıraktıktan sonra, milin ağırlığını desteklemeyene kadar hareket 

ettirilmelidir. Bu noktada, sabitlenene kadar elle sıkılmalı ve ardından somun 

seviyesinin üzerindeki Ģaftın uzunluğunu ölçülmelidir. 

 Ayar somunu çanağın üst kenarına ulaĢana kadar sıkılarak mil kaldırılmalıdır. Ayar 

somunundan milin tepesine kadar olan mesafe ölçülmelidir. Ölçülen mesafe, 

çanakların gövdesi arasındaki mevcut toplam çark alanıdır. Mesafe, imalatçı 

tarafından sağlanan değerle eĢleĢmezse, çarklar aĢınır. 

 Çarklar, çanağın tepesine ulaĢana kadar, mil gevĢetilir. Bunu yaptıktan sonra, Ģaftın 

çapına ve hidrolik yüksekliğe bağlı olarak üretici tarafından belirtilen mesafeye 

göre mili ayarlamak için somun sıkılmalıdır.. 
 

2.5. Yükseklik Kaybını Azaltma 
 

2.5.1. Basma Borularının Yapılandırılması ve ÇalıĢmasındaki Hatalar 
 

Denetim sırasında basma boru hattı yapılandırmasında bir sorun olduğu belirlenirse ve bu 

durum, pompalardan birinde daha düĢük verime neden oluyorsa, basma boru tesisatı 

yapılandırması ve çalıĢması düzeltilir. Bu önlem, pompalama sistemlerinde gereksiz geri 

basınçlar olduğunda veya pompalama ekipmanından akıĢ sirkülasyonunu önlemek için 

uygulanmalıdır. Bu durumda, yukarıda belirtilen sorunları önlemek için tahliye borusunda 

veya birincil boru yapılandırmasında değiĢiklikler yapılmalıdır. 
 

2.5.2. Ġletim Borularında Sürtünme Kayıplarının Azaltılması 
 

Boru duvarlarında suyun sürtünmesinden kaynaklanan kayıplar, özellikle su hızı yüksek olan 

borularda, bazı durumlarda pompaj tesisinde gerekli gücün % 30‟una kadar ulaĢabilmektedir. 

Bir borudaki önerilen sıvı akıĢ hızı 2,0 m/s‟den az olmalıdır. AkıĢkan hızı bu değerin üzerinde 

ise borulardaki akıĢkan hızını düĢürmek için bazı önlemler alınmalıdır. Bu amaçla, aĢağıdaki 

önlemler değerlendirmeli ve en uygun maliyetli olanları uygulamalıdır: 

 Boru hattı halihazırda birkaç yıldır çalıĢıyorsa ve kötü durumdaysa, mevcut boru, 

1,0 ile 1,5 m/s arasında akıĢkan hızlarına ulaĢabilen daha büyük çaplı bir boru ile 

değiĢtirilmelidir. 

 Boru iyi durumda ise aĢağıdaki iki seçenek değerlendirilmelidir: 

1) Mevcut boru hattına paralel ve çapı, akıĢkan hızının her iki boru hattında 1,0 

ile 1,5 m/s değerine düĢtüğü bir boru hattı kurulmalıdır. 

2) Mevcut boru hattı, daha büyük çaplı ve 1,0 ile 1,5 m/s arasında su hızına 

ulaĢan bir boru hattı ile değiĢtirilmelidir. 
 

2.6. Su Sızıntılarının Azaltılması 
 

2.6.1. Sızıntı Tespiti ve Onarımı 
 

Sızıntı kontrolünün amacı, bir sızıntının ortaya çıkması ve sızıntıyı önlemek için 

gerçekleĢtirilen onarım iĢlemleri arasındaki süreyi en aza indirmenin yanı sıra, dağıtım 

Ģebekesinin korunması ve bakımı için yapılacak olan sürekli iyileĢtirmelere katkıda 

bulunmaktır. Sızıntı kontrolü, su Ģebekesinin izlenmesine, kullanıcılar tarafından tespit edilen 
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sızıntı raporlarının toplanmasına, gizli sızıntılar için sistematik aramalara ve akıĢ dengelerinin 

düzenli olarak değerlendirilmesine ve test edilmesine dayanan sürekli bir faaliyettir. Son 

verilerin ve saha istatistiklerinin bir örneklemesini kullanarak, sızıntı kayıpları 

değerlendirilmeli ve sızıntıyı azaltarak, azaltılabilecek su tüketimi yüzdesini tahmin etmek 

için bir su dengesi oluĢturulmalıdır. 

 Personel, bütçe, yöntemler, ekipman, sonuçlar ve göstergeler hakkında bilgiler 

gibi, kaçağı azaltmaya yönelik mevcut çabaları açıklayan bilgi ve veriler toplanır. 

 Verileri analiz edilmeli ve kısa ve orta vadeli eylemler planlanmalıdır. Su kaybının 

nedenleri uygun ekipman ve insan kaynakları ile belirlenip giderilebilir. 

 Sızıntıyı kontrol etmek ve önlemek için, genel ve öncelikli faaliyetler, planlanmıĢ 

maliyet ve faydalar ve finansman kaynaklarını içeren bir program oluĢturulmalıdır. 

 Sızıntı kontrolü için bir birim kurulmalı, belirlenen sızıntılar incelenmeli, ekipman 

satın alınmalı ve personel eğitimi gibi kısa vadeli önlemler uygulanmalıdır. 

 Performans izlenmeli ve iĢlemlerin kayıtlarını tutulmalıdır. 

 Her yıl bir su dengesi hesaplanmalı ve potansiyel sızıntının yüzdesi ve sızıntı 

kontrolünün fayda-maliyet iliĢkisi kıyaslanarak periyodik olarak değerlendirilir. 
 

2.7. Pompaj Tesisi ĠyileĢtirmeleri 
 

2.7.1. Frekans Ġnvertörlerin Montajı 
 

Pompaj tesislerinde değiĢken hızlı sürücülerin kullanılması, suyun doğrudan dağıtım 

Ģebekesine sağlandığı, su talebinin değiĢken olduğu ve bir değerlendirmenin enerji tasarrufu 

için yüksek bir potansiyele iĢaret ettiği sistemler için tavsiye edilir. Bu önlem, elektrik motoru 

hızını kontrol etmek için, elektronik bir değiĢken hızlı sürücü kullanan bir basınç-debi kontrol 

sisteminin uygulanmasından oluĢur. Bu önlemi doğru Ģekilde uygulamak ve sonraki 

tasarrufları hesaplamak için aĢağıdaki aĢamalar izlenir: 

1) Uygun ekipman seçilir ve değiĢken frekanslı sürücü olmadan çalıĢırken enerji 

tüketimi değerlendirilir. Ayrıca, 24 saat süresince gerçekleĢen basınç ve debi 

değerleri dikkate alınır. DeĢarj basıncı (kg/cm
2
), debi (m

3
/s) ve saat bazında 

motorun talep ettiği elektrik gücü (kW) verileri kaydedilir. 

2) Her su dağıtım sistemi için, aĢağıdaki etmenler dikkate alınarak, en uygun çalıĢma 

basıncı seçilmelidir: 

 Optimum çalıĢma basıncı, sistemin Ģebekedeki herhangi bir noktada hizmet 

sağlamak için çalıĢabileceği en düĢük basınçtır ve genellikle izleme sırasında 

kaydedilen en düĢük değerdir. ġebekedeki en yüksek noktalara hala su 

sağlanıp/sağlanmadığını kontrol etmek için, bu değer sahada veya bir hidrolik 

simülasyon modeli ile doğrulanmalıdır.  

 Ġzleme sırasında kaydedilen en düĢük basınç, suyun Ģebekedeki tüm noktalara 

ulaĢması için yeterli ise, optimum çalıĢma basıncıdır. 

 Ġzleme sırasında kaydedilen en düĢük basınç suyun tüm Ģebeke noktalarına 

ulaĢması için yeterli değil ise, su Ģebekenin tüm noktalarına ulaĢana kadar 

basınç artırılmalıdır. 
 

2.7.2. Dengeleme Tanklarının Kullanılması 
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Bir düzenleme tankının kurulması, su doğrudan Ģebekeye pompalandığında, pompalama 

sisteminin gerekli pik kapasitesini azaltabilir. Böylece ortalama elektrik gücü talebini 

azaltılabilir. Bu önlem uygulanırsa, pik su talebini karĢılamak için gerekli gücün 

azaltılmasıyla sağlanılan enerji tasarrufuna ek olarak, yeni veya düzenleyici tankın kapasitesi 

pompalama sisteminin çalıĢma süresini azaltmak için yeterli ise, daha fazla enerji tasarrufu 

mümkündür. Bu durum, kullanıcıların elektrik maliyetinin daha yüksek olabileceği yoğun 

saatlerde ihtiyaç duyulan gücü yönetmelerine olanak tanır. 

2.8. Elektrik Gücü Kaynağının DeğiĢtirilmesi 
 

2.8.1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı 
 

Yenilenebilir enerji kaynakları iki kategoriye ayrılabilir: 

1) Enerjinin doğrudan güneĢ ıĢınımı, rüzgar ve hidroelektrik gibi doğal kaynaklardan 

toplandığı kaynaklardır. 

2) Enerjinin organik madde veya biyokütleden toplandığı, doğrudan yakıt olarak 

(odun veya diğer katı bitkisel materyal) kullanılabilen veya organik fermentasyon 

süreçleriyle biyoetanol veya biyogaza dönüĢtürülebilen veya transesterifikasyon 

reaksiyonlarıyla biyodizelde dönüĢtürülen kaynaklardır. 

Çiftliklerde kırsal ve uzak alanlarda kullanılan güneĢ enerjisi ile fotovoltaik (PV) 

pompalama sistemleri veya rüzgar ile çalıĢan pompalama sistemleri gibi, su dağıtım 

sistemlerinde güneĢ ve rüzgar enerjisinin çeĢitli uygulamaları vardır. Rüzgar enerjisi, mevcut 

elektrik Ģebekesi hatlarını tamamlayabilir veya geleneksel olmayan enerji sistemlerinin kırsal 

topluluklardaki pompaj sistemlerine güç sağlamasına olanak sağlayabilir. Bazı topluluklarda, 

rüzgar türbinleri ve yedek dizel jeneratörleri ile kırsal su projeleri için hibrit bir enerji çözümü 

son derece çekici ve uygun maliyetlidir. Bu seçenekler, sadece maliyetleri azaltmada değil, 

aynı zamanda sistemin enerji güvenliğini artırmak için birbirini tamamlayıcı niteliktedir. 

Rüzgar enerjisinin bakım maliyetleri düĢüktür. Bu nedenle, su üretim maliyetleri önemli 

ölçüde azalır. Birçok pompaj tesisinin yüksek maliyetli enerji ihtiyaçları vardır ve bu 

ihtiyaçların bir kısmını rüzgar enerjisi ile karĢılanabilir. Bu sistemler önemli rüzgar 

potansiyeli olan alanlarda ise, tesislerinde bir hibrit sistem uygulamak ve üretim maliyetlerini 

azaltmak kolay ve ucuz olacaktır. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Su ve enerji kullanımı ile gıda üretimi arasında karĢılıklı birçok etkileĢim vardır. Tarım 

ürünlerini sulamak için su kullanmak, gıda üretimini artırmakla birlikte, nehir akıĢlarını ve 

hidroelektrik potansiyelini azaltabilir. Yüzey sulama uygulamalarını, yüksek verimli basınçlı 

sulama uygulamalarına dönüĢtürmek, sudan tasarruf sağlamakla birlikte, fazla miktarda enerji 

tüketilmesine neden olabilmektedir. Bu tür etkileĢimlerin dengelenmesi, ortaklaĢa su, enerji 

ve gıda güvenliği sağlamak için temel bir konudur. Sulama amacıyla suyun sağlanmasında 

temel yöntem, su kaynağı ile sulama yapılan arazi arasında suyun iletilmesidir. Suyun bu 

hareketi, bir enerji gerektirir. Uzun bir geçmiĢi olan sulama iĢlemi için en az çaba ile su 

pompalama amacıyla birçok yöntem geliĢtirilmiĢtir. Su pompalama için uygulanan bu 

yöntemlerde, insan enerjisi, hayvan gücü, rüzgar, güneĢ ve fosil yakıtlar gibi değiĢik güç 
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kaynaklarından yararlanılmaktadır. Günümüz dünyasında toplam enerji tüketiminin yaklaĢık 

% 30‟u, gıda üretimi ve tedarik zincirinde gerçekleĢmektedir. 
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ÖZET 
 

Biyoenerji sistemlerinin sera gazı dengesi, hammadde türüne, arazi kullanım değiĢikliğinden 

kaynaklanan karbon stoğu değiĢikliklerine, taĢıma, hammaddelerin iĢlenmesi ve ısı veya 

elektrik üretmek için dönüĢtürme teknolojilerine bağlı olarak farklılık gösterir. Orman veya 

tarımsal atıkların kullanıldığı yerlerde, sera gazı tasarrufu yüksektir, genellikle fosil alternatife 

kıyasla % 80‟in üzerindedir. Bu nedenle, yüksek sera gazı tasarrufu elde etmeme riski, 

taĢımada kullanılan biyoyakıtlar için tanımlanan risklerden daha düĢüktür. Çünkü, baĢlıca 

iĢlem aĢamalarında ulaĢımda kullanılan biyoyakıtları üretmek için gereken iĢlemlerden 

genellikle daha az enerji tüketir. Bu çalıĢmada; tarımsal biyokütleden üretilen katı ve gaz 

yakıtların elektrik üretimi ve iklimlendirme için kullanımında sera gazı emisyonlarını 

belirleme yöntemi açıklanmıĢtır. Bu amaçla; katı ve gaz biyoyakıtların üretiminde arazi 

kullanımı değiĢikliğinden net karbon emisyonu olmadan üretilmesi durumunda belirlenen 

baĢlıca değerler tartıĢılmıĢtır. 
 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Biyokütle, Sera gazı emisyonları 

 

1. GĠRĠġ 
 

Fosil yakıtlar yerine biyokütle kaynaklardan üretilen biyoyakıtların kullanılması durumunda, 

sera gazı tasarrufu da dahil olmak üzere, potansiyel çevresel faydalar, biyoyakıt üretiminin 

teĢviki için ana itici güçlerden biridir. YaĢam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), fosil 

alternatiflerinkine kıyasla biyoyakıtların GHG performansını değerlendirmek için uygun bir 

yöntem olarak kabul edilir. LCA yöntemi, enerji zincirini kaynaktan nihai enerjiye, diğer bir 

deyiĢle nihai yakıtın taĢınmasına kadar değerlendirir. Elektrik, ısıtma ve soğutma için 

kullanılan katı ve gaz halindeki biyokütle durumunda, nihai enerji nihai yakıt değildir; 

elektrik, ısı ve soğutmadır. Biyokütlenin sera gazı performansını değerlendirmek için LCA 

yöntemi, biyokütle yakıtın elektriğe, ısıtmaya veya soğutmaya dönüĢtürülmesi sera gazı 

emisyon hesaplamalarına dahil edilecek Ģekilde geniĢletilmelidir. Ek olarak, yöntem, ısı ve 

elektriğin kojenerasyonundan gelen sera gazı emisyonlarının uygun ilgili bölümlerini, üretilen 

elektrik ve ısı miktarına tahsis edebilmelidir. 
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2. SERA GAZI EMĠSYONU HESAPLAMA YÖNTEMĠ 
 

Bu bölümde, elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılan katı ve gaz 

halindeki biyokütle yakıtların sera gazı (GHG) tasarrufları hesaplama yöntemi açıklanmıĢtır. 

Katı ve gaz haldeki biyokütle yakıtlarının üretiminden kaynaklanan GHG emisyonları, 

elektriğe dönüĢtürülmeden ve ısıtma/soğutma uygulamalarında kullanılmadan önce aĢağıdaki 

gibi hesaplanır: 

GHG = Eec+El+Ep+Etd+EuEscaEccsEccr……………………………………………(1) 

Burada; 

GHG = Enerji dönüĢümünden önce yakıt üretiminden kaynaklanan toplam 

emisyonlar, 

Eec = Hammaddelerin çıkarılması veya yetiĢtirilmesinden kaynaklanan emisyonlar, 

El = Arazi kullanım değiĢikliğinin neden olduğu karbon stok değiĢikliklerinden 

kaynaklanan yıllık emisyonlar, 

Ep = ĠĢleme sürecinden kaynaklanan emisyonlar, 

Etd = TaĢıma ve dağıtım süreclerinden kaynaklanan emisyonlar, 

Eu = Katı ve gaz halindeki biyokütlenin yanması sırasında salınan sera 

gazlarından kaynaklanan emisyonlar, 

Esca = ĠyileĢtirilmiĢ tarımsal yönetim yoluyla topraktaki karbon birikiminden 

kaynaklanan emisyon tasarrufu,  

Eccs = Karbon yakalama ve jeolojik depolamadan kaynaklanan emisyon tasarrufları 

ve 

Eccr = Karbon yakalama ve değiĢtirmeden kaynaklanan emisyon tasarrufudur. 
 

Bu eĢitlikte (eĢitlik 1), makine ve teçhizat imalatından kaynaklanan emisyonlar 

dikkate alınmamaktadır. 

Elektrik üretiminde, ısıtma veya soğutma uygulamalarında katı ve gaz haldeki 

biyokütlenin kullanımından kaynaklanan GHG emisyonları, enerjinin elektriğe ve/veya 

üretilen ısı veya soğukluğa dönüĢtürülmesi iĢlemleri dahil olmak üzere aĢağıdaki eĢitlikler ile 

hesaplanır: 

Sadece yararlı ısı enerjisi sağlayan enerji tesisleri için: 

 
h

h
E

EC


 …………………………………………………………………………..(2) 

Sadece elektrik üreten enerji tesisleri için: 

el
el

E
EC


 …………………………………………………………………………(3) 

Sadece yararlı soğutma sağlayan enerji tesisleri için: 

c
c

E
EC


 ……………………………………………………………………….....(4) 

Burada; 

ECh = Son enerji ürününden, diğer bir deyiĢle ısıtma uygulamasından kaynaklanan 

toplam sera gazı emisyonları, 

ECel = Son enerji ürününden, diğer bir deyiĢle elektrik üretiminden kaynaklanan 
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toplam sera gazı emisyonları, 

ECc = Son enerji ürününden, diğer bir deyiĢle soğutma uygulamasından kaynaklanan 

toplam sera gazı emisyonları, 

ηel = Üretilen yıllık elektrik miktarının yıllık yakıt girdisine bölünmesi olarak 

tanımlanan elektrik üretim verimliliği, 

ηh = Ekonomik olarak gerekçelendirilebilir bir ısıtma gereksinimini karĢılamak 

için, yıllık üretilen ısı enerjisi miktarının, yıllık yakıt girdisine bölünmesi ile 

belirlenen ısıl verimliliktir ve 

ηc = Ekonomik olarak gerekçelendirilebilir bir soğutma gereksinimini karĢılamak 

için, sağlanılan yıllık soğutma miktarının, yıllık yakıt girdisine bölünmesi ile 

belirlenen ısıl verimliliktir ve 
 

Ekonomik olarak gerekçelendirilebilir gereksinim, ısıtma veya soğutma ihtiyaçlarını 

aĢmayan ve aksi takdirde piyasa koĢullarında karĢılanacak olan talep anlamına gelir. 

Faydalı ısı sağlayan enerji tesislerinde üretilen elektrik için: 

 


















hhCelelC

elelC

el

E
elEC






…………………………………………………………...(5) 

Elektrik sağlayan enerji tesislerinden gelen faydalı ısı enerjisi için: 




















hhCelelC

hhC

h
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……………………………………………………………(6) 

Burada; 

Cel = Elektrikteki ekserji bölümüdür veya ısı enerjisi dıĢındaki herhangi bir baĢka 

enerji taĢıyıcısıdır ve % 100 olarak kabul edilir (Cel = 1) ve 

Ch = Carnot verimliliği  veya faydalı ısıdaki ekserji oranıdır. 
 

Carnot verimliliği (Ch), farklı sıcaklıklardaki faydalı ısı enerjisi için: 

 
h

Th

T

T
hC 0
 …………………………………………………………………………(7) 

Burada; 

Th = Son enerji olarak teslim noktasındaki faydalı ısının, Kelvin (K) biriminden 

ölçülen mutlak sıcaklığı ve 

T0 = Çevre sıcaklığıdır (0 °C‟ye eĢit 273 K olarak dikkate alınır). 
 

Th <150 °C (423 K) için Ch aĢağıdaki gibi tanımlanır: 

Ch = 150 °C‟deki (423 K) ısının Carnot verimi: 0,3546  

Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma amaçlı EC katı ve gaz biyokütle yakıtlarından 

kaynaklanan GHG emisyonları, son enerjinin (ısı, soğutma veya elektrik) her MJ‟ü baĢına 

gram CO2 eĢdeğeri (gCO2eq/MJ) biriminden tanımlanır. 

Katı ve gaz haldeki biyokütle yakıtlardan sağlanılan ısıtma ve soğutmadan ve elektrik  

üretiminden kaynaklanan GHG emisyon tasarrufları aĢağıdaki gibi hesaplanır: 

TASARRUF = (ECF (h, el, c)ECh, el, c) / ECF (h, el, c)…………………………………….(8) 

Burada; 

ECh, el, c = Isıtma, soğutma veya elektrik üretiminde açığa çıkan toplam 

emisyonlar ve 
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ECF (h, el, c) = Fosil yakıt karĢılaĢtırmasından ısıtma, soğutma veya elektrik üretimi 

için toplam emisyondur. 

EĢitlik (1)‟de dikkate alınan sera gazları CO2, N2O ve CH4 olacaktır. CO2 eĢdeğerinin 

hesaplanması amacıyla, bu gazlar aĢağıdaki Ģekilde değerlendirilir:  

CO2: 1  

N2O: 296  

CH4: 23 

Hammaddelerin çıkarılması, hasadı veya yetiĢtirilmesinden kaynaklanan emisyonlar, 

hammadde toplanmasından; atık ve sızıntılardan; ve ekstraksiyon veya yetiĢtirmede kullanılan 

kimyasalların veya ürünlerin üretiminden, ekstraksiyon, hasat veya yetiĢtirme sürecinin 

kendisinden kaynaklanan emisyonları kapsar. Hammadde yetiĢtiriciliğinde CO2 tutulması 

hariç tutulur. Dünyanın herhangi bir yerindeki petrol üretim tesislerinde alevlenmeden 

kaynaklanan GHG emisyonlarının onaylı azaltımı düĢülür. YetiĢtirme veya hasattan 

kaynaklanan emisyon tahminleri, gerçek değerleri kullanmaya alternatif olarak, varsayılan 

değerlerin hesaplanmasında kullanılanlardan daha küçük coğrafi alanlar için hesaplanan 

ortalamaların kullanımından türetilebilir. 

Arazi kullanımındaki değiĢikliğin neden olduğu karbon stok değiĢikliklerinden 

kaynaklanan yıllık emisyonlar, toplam emisyonların 20 yıla eĢit olarak bölünmesi ile 

hesaplanır. Bu emisyonların hesaplanması için aĢağıdaki yöntem uygulanır: 

  BARl EPCSCSE  /120/1664,3 ………………………………………...(9) 

Burada; 

El = Arazi kullanımındaki değiĢikliğe bağlı olarak karbon stoğu değiĢikliğinden 

kaynaklanan yıllık sera gazı emisyonlarıdır. Birim katı ve gaz haldeki 

biyokütle enerjisi baĢına CO2 eĢdeğeri kütlesi olarak ölçülür. 

CSR = Referans arazi kullanımıyla iliĢkili birim alan baĢına karbon stoğudur. Hem 

toprak hem de bitki örtüsü dahil olmak üzere, birim alan baĢına karbon 

kütlesi olarak ölçülür. Referans arazi kullanımı, hammaddenin elde 

edilmesinden 20 yıl önce arazi kullanımıdır.  

CSA = Gerçek arazi kullanımıyla iliĢkili birim alan baĢına karbon stoğudur. Hem 

toprak hem de bitki örtüsü dahil olmak üzere, birim alan baĢına karbon 

kütlesi olarak ölçülür. Karbon stoğunun bir yıldan fazla biriktiği durumlarda, 

CSA‟ya atfedilen değer, hangisi daha erken olursa olsun, 20 yıl sonra veya 

ürün olgunluğa ulaĢtığında, birim alan baĢına tahmini stok olacaktır. 

P = mahsulün üretkenliği (yıllık birim alan baĢına katı ve gaz halindeki biyokütle 

enerjisi olarak ölçülür); ve  

EB = AĢağıda belirtilen koĢullar altında restore edilmiĢ bozulmuĢ araziden 

biyokütle elde edilirse, 29 gCO2eq/MJ değerindeki katı ve gaz haldeki 

biyokütle bonusudur. 
 

Arazinin aĢağıdaki özelliklere sahip olduğuna iliĢkin kanıt sağlanırsa, 29 gCO2eq/MJ 

bonus atfedilir: 

(a) Arazi, tarım veya baĢka herhangi bir faaliyet için kullanılmamıĢtır. 

(b) Arazi aĢağıdaki kategorilerden birine girer: 
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1) Önceden tarımsal kullanımda olan bu tür araziler dahil olmak üzere ciddi 

Ģekilde bozulmuĢ arazi 

2) Çok kirli arazi 

29 gCO2eq/MJ bonus, arazinin tarımsal kullanıma dönüĢtürüldüğü tarihten itibaren 10 

yıla kadar, karbon stoklarında düzenli bir artıĢ ve arazi değerinin azalması nedeniyle erozyon 

olaylarında önemli bir azalma olması koĢuluyla uygulanır. (1)‟ni altında garanti edilir ve 

(2)‟nin altına düĢen arazi için toprak kirliliği azaltılır. 

(b)‟de belirtilen kategoriler aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

 "Ciddi Ģekilde bozulmuĢ arazi", önemli bir süre için ya önemli ölçüde tuzlanmıĢ ya 

da önemli ölçüde düĢük organik madde içeriğine sahip ve ciddi Ģekilde aĢınmıĢ 

arazi anlamına gelir. 

 "Çok kirlenmiĢ arazi", toprak kirliliği nedeniyle gıda ve yem üretimi için uygun 

olmayan arazi anlamına gelir. 

Biyokütle iĢlemeden kaynaklanan emisyonlar (Ep), iĢlemin kendisinden, atık ve 

sızıntılardan ve iĢlemde kullanılan kimyasalların veya ürünlerin üretiminden kaynaklanan 

emisyonları kapsar. Yakıt üretim tesisinde üretilmeyen elektrik tüketiminin 

muhasebeleĢtirilmesinde, bu elektriğin üretim ve dağıtımının GHG emisyon yoğunluğunun, 

belirli bir bölgedeki elektrik üretim ve dağıtımının ortalama emisyon yoğunluğuna eĢit olduğu 

varsayılır. Bu kurala istisna olarak, üreticiler elektrik Ģebekesine bağlı değilse, o santral 

tarafından üretilen elektrik için, tek bir elektrik üretim tesisi için ortalama bir değer 

kullanabilir. 

TaĢıma ve dağıtımdan kaynaklanan emisyonlar, ham ve yarı mamul malzemelerin 

taĢınması ve depolanması ile üretimi bitmiĢ malzemelerin depolanması ve dağıtımından 

kaynaklanan emisyonları kapsar.  

Katı ve gaz haldeki biyokütle için kullanılan yakıttan, Eu emisyonları sıfır olarak 

alınır. Ep için halihazırda hesaba katılmamıĢ olan karbon yakalama ve ayırmadan kaynaklanan 

emisyon tasarrufu (Eccs), yakıtın çıkarılması, taĢınması, iĢlenmesi ve dağıtımıyla doğrudan 

ilgili olarak salınan CO2‟in tutulması ve tutulması yoluyla önlenen emisyonlarla sınırlı 

olacaktır. 

Karbon yakalama ve değiĢtirmeden elde edilen emisyon tasarrufu (Eccr), karbonun 

biyokütleden kaynaklanan ve ticari ürün ve hizmetlerde kullanılan fosil kaynaklı CO2‟in 

yerini almak için kullanılan CO2‟in yakalanması yoluyla önlenen emisyonlarla sınırlı 

olacaktır. Bir yakıt üretim sürecinin, emisyonları hesaplanmakta olan enerji taĢıyıcısını ve bir 

veya daha fazla baĢka ürünü ("ortak ürünler") birlikte ürettiği durumlarda, GHG emisyonları, 

enerji taĢıyıcısı veya ara ürün ile yan ürünler arasında, enerji içerikleriyle orantılı olarak 

bölünür. Yan ürün olarak faydalı ısının muhasebeleĢtirilmesi için, yararlı ısı ile diğer yan 

ürünler arasındaki dağıtım, ısı dıĢındaki tüm diğer yan ürünlerin C=1 olduğu Carnot 

verimliliği (C) kullanılarak hesaplanır. 




















hhCiiC

iiC

i

E
iA






……………………………………………………………….(10) 

Burada; 

Ai = (Ortak) ürün i‟ye tahsis noktasında tahsis edilen sera gazı emisyonları, 

E = Tahsis noktasına kadar toplam sera gazı emisyonları, 
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ηi = Enerji içeriğinde ölçülen, ortak ürün veya üretilen ürünün yıllık miktarının 

yıllık enerji girdisine bölümü olarak tanımlanan yan ürün veya ürün 

bölümüdür. 

ηh = Diğer yan ürünler veya ürünlerle birlikte üretilen ısı bölümüdür ve yıllık 

faydalı ısı çıktısının yıllık enerji girdisine bölünmesi olarak tanımlanır. 

Ci = Enerji taĢıyıcısındaki ekserji oranıdır ve (ısı dıĢında) 1‟e eĢittir. 

Ch = Carnot verimliliği veya faydalı ısıdaki ekserji oranıdır. 

 

Katı ve gaz haldeki biyokütle için, elektrik üretiminde fosil yakıtlarla karĢılaĢtırma 

amacıyla ECF (el)=198 gCO2eq/MJ elektrik değeri kullanılır. Isıtma için kullanılan katı ve gaz 

haldeki biyokütle için, fosil yakıt fosil yakıtlarla karĢılaĢtırma amacıyla ECF (h)=87 gCO2eq/MJ 

ısı değeri kullanılır. Absorpsiyonlu ısı pompaları aracılığıyla soğutma için kullanılan katı ve 

gaz haldeki biyokütle için, fosil yakıtlarla karĢılaĢtırma amacıyla ECF (c)=57 gCO2eq/MJ 

soğutma değeri kullanılır. 

Arazi kullanımı değiĢikliğinden net karbon emisyonu olmadan üretilmeleri 

durumunda, katı ve gaz biyokütle için tipik ve varsayılan emisyon değerleri Çizelge 1‟de 

verilmektedir. 
 

Çizelge 1. Katı/Gaz Biyokütle Yakıtlar Ġçin Emisyon Değerleri [5] 

Birincil Katı Ve Gaz Haldeki Biyokütle 

BaĢlıca GHG 

Emisyonları 

(gCO2eq/MJ) 

Varsayılan 

GHG 

Emisyonları 

(gCO2eq/MJ) 

Orman kalıntılarından (Avrupa ılıman kıta ormanı) 

odun talaĢları 
1 1 

Orman kalıntılarından (tropikal ve subtropikal orman) 

elde edilen talaĢlar 
21 25 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan (Avrupa ılıman kıta 

ormanı) elde edilen talaĢlar 
3 4 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan  (tropikal ve subtropikal 

orman, okaliptüs) elde edilen talaĢlar 
24 28 

Orman (Avrupa ılıman kıtasal orman) kalıntılarından, 

iĢlem yakıtı olarak odun kullanılarak elde edilen odun 

briketleri veya peletleri  

2 2 

Orman (tropikal veya subtropikal orman) 

kalıntılarından, iĢlem yakıtı olarak doğal gaz 

kullanılarak elde edilen odun briketleri veya peletleri 

17 20 

Orman (tropikal veya subtropikal orman) 

kalıntılarından, iĢlem yakıtı olarak odun kullanılarak 

elde edilen odun briketleri veya peletleri 

15 17 

Orman (Avrupa ılıman kıtasal orman) kalıntılarından, 

iĢlem yakıtı olarak doğal gaz kullanılarak elde edilen 

odun briketleri veya peletleri 

30 35 
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Çizelge 1. Katı/Gaz Biyokütle Yakıtlar Ġçin Emisyon Değerleri [5] (Devam) 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan (Avrupa ılıman kıta 

ormanı) iĢlem yakıtı olarak odun kullanılarak elde 

edilen odun briketleri veya peletleri 

4 4 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan (Avrupa ılıman kıta 

ormanı) iĢlem yakıtı olarak doğal gaz kullanılarak 

elde edilen odun briketleri veya peletleri 

19 22 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan (tropikal ve alt 

tropikal orman, okaliptüs) iĢlem yakıtı olarak odun 

kullanılarak elde edilen odun briketleri veya 

peletleri  

18 22 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan (tropikal ve 

subtropikal, okaliptüs) iĢlem yakıtı olarak doğal gaz 

kullanılarak elde edilen odun briketleri veya 

peletleri  

33 40 

Orman kalıntılarından (Avrupa ılıman kıtasal 

orman) elde edilen odun kömürü  
34 41 

Orman kalıntılarından (tropikal ve subtropikal 

orman) elde edilen odun kömürü 
41 50 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan (Avrupa ılıman kıta 

ormanı) elde edilen odun kömürü  
38 46 

Kısa rotasyonlu ormancılıktan (tropikal ve 

subtropikal, okaliptüs) elde edilen odun kömürü  
47 57 

Buğday samanı 2 2 

ĠĢlem yakıtı olarak odun kullanılarak elde edilen 

küspe briketleri 
14 17 

ĠĢlem yakıtı olarak doğal gaz kullanılarak elde 

edilen küspe briketleri 
29 35 

Küspe balyaları 17 20 

Palmiye çekirdeği 22 27 

Çeltik kabuğu briketleri 24 28 

Miscanthus balyaları 6 7 

Taze gübreden üretilen biyogaz 7 8 

Kuru gübreden üretilen biyogaz 6 7 

Buğdaydan üretilen biyogaz 18 21 

Mısırdan üretilen biyogaz  28 34 

Organik yetiĢtirilen mısırdan üretilen biyogaz 16 19 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Bu çalıĢmada, elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılan katı ve gaz 

halindeki biyokütle yakıtların sera gazı (GHG) tasarrufları hesaplama yöntemi açıklanmıĢtır. 

Katı ve gaz haldeki biyokütle söz konusu olduğunda, kabuklar, koçanlar ve fındık kabukları, 

saman, küspe dahil tarımsal ürün kalıntıları hariç olmak üzere, elektrik dahil tüm yan ürünler, 

hesaplamada dikkate alınır. Negatif enerji içeriğine sahip yan ürünler, hesaplama amacıyla 
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sıfır enerji içeriğine sahip olarak kabul edilir. Ağaç dalları, saman, küspe, kabuklar, koçanlar 

ve kabuklu yemiĢ kabukları dahil atıklar, ikincil biyokütle ve birincil orman ve tarımsal ürün 

kalıntıları ve rafine edilmemiĢ ham gliserin dahil olmak üzere, iĢlemeden kaynaklanan 

kalıntılar için toplanma sürecine kadar yaĢam döngüsü GHG emisyonları sıfır olarak kabul 

edilir. 

 

KAYNAKÇA 

 

[1]  COWI Consortium., Technical Assistance for an Evaluation of International Schemes 

to Promote Biomass Sustainability, 2009. 

[2]  FAO., Small-Scale Bioenergy Initiatives, 2009. 

[3]  IEA., International Bioenergy Trade in the Netherlands, Special Bioenergy Task 40 

Issue of Biomass and Bioenergy, 2008. 

[4]  UNECE/FAO., Joint Wood Energy Enquiry (JWEE), Presentation at the Joint 

Working Party on Forest Economics and Statistics, Geneva, 31 March – 1 April 2009,  

[5]  REPORT., Report from the Commission to the Council and the European Parliament 

on Sustainability Requirements for the Use of Solid and Gaseous Biomass Sources in 

Electricity, Heating And Cooling. Brussels, 25.2.2010 COM 2010. 

[6]  IPCC., Good Practice Guidelines for Greenhouse Gas Inventories for Land-Use, 

Land-Use Change & Forestry. National Greenhouse Gas Inventories Programme, 

IGES, Japan, 2004. 

[7]  IPCC., IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the 

National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa 

K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anadolu Kongreleri                              5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI            ISBN: 978-605-70159-9-0              www.anadolukongre.org         Sayfa | 417 

YOĞUNLAġTIRILMIġ AĞAÇ MALZEMELERĠN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE 
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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada, termo-mekanik yöntemle yoğunlaĢtırılmıĢ Uludağ göknarı (Abies 

bornmulleriana Mattf.) ve titrek kavak (Populus tremula L.) ağaç malzeme numunelerinin 

yüzey pürüzlülüğü üzerine su itici maddelerle ön emprenye iĢlemlerinin etkisi araĢtırılmıĢtır. 

AhĢap numuneler, ön bir vakum iĢlemi uygulandıktan sonra parafin, bezir yağı ve stiren ile 

emprenye edilmiĢtir. Numuneler daha sonra, üç farklı sıcaklık (120 °C, 150 °C ve 180 °C) ve 

iki farklı sıkıĢtırma oranında (%20 ve %40) preslenerek yoğunlaĢtırılmıĢtır. Yüzey pürüzlülük 

ölçümleri TS 6956 EN ISO 4287 esaslarına uyularak, dokunmalı (iğneli) yüzey pürüzlülük 

ölçüm cihazı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçlarına göre, tüm emprenye edilmiĢ 

numunelerde yüzey pürüzlülük değerleri azalmıĢtır. Parafin ve bezir yağı ile ön iĢlemli 

numunelere göre stiren ön iĢlemli numunelerde daha düĢük pürüzlülük değerleri elde 

edilmiĢtir. Kontrol (iĢlemsiz) numunelere göre stiren ile emprenye edilmiĢ göknar ve kavak 

numunelerde pürüzlülük ortalama değerleri sırası ile %35 ve %43 azalmıĢtır. YoğunlaĢtırma 

koĢullarına iliĢkin, sıkıĢtırma oranı ve sıkıĢtırma sıcaklığındaki artıĢa bağlı olarak özellikle 

stiren ön iĢlemli numunelerde yüzey pürüzlülük değerleri önemli derecede azalmıĢ ve buna 

bağlı olarak yüzey düzgünlüğü yüksek oranda artıĢ göstermiĢtir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Ağaç malzeme, Emprenye, Termo-mekanik yoğunlaĢtırma, Yüzey 

pürüzlülük. 
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1. GĠRĠġ  

Günümüzde çok değerli bir mühendislik malzemesi olan ve teknolojik ilerlemelerle daha da 

kullanıĢlı hale gelen ağaç malzemeyi hammaddeler arasında en önde tutan özelliklerinden bir 

diğeri birçok talebe cevap verebilecek çeĢitliliği, boyutu, kullanıma uygun deseni ile her 

koĢulda temin edilebilme özelliğidir (Gürleyen, 2018). Ağaç malzeme; estetik ve yapısal 

özelliklerinden dolayı iç dekorasyonda, mobilya üretiminde ve ahĢap yapılarda kullanılan 

temel malzemelerden biridir. Diğer yapı malzemeleri ile kıyaslandığında ağırlığına nazaran, 

mukavemet özelliklerinin yüksekliği, elektrik ve sıcaklığı izole etmesi, çivilenme ve 

birleĢtirme marifeti, kolay iĢlenmesi ve esneklik gibi üstün özelliklerinden dolayı devamlı bir 

Ģekilde kullanılmaktadır (Erten, 1988; Alkan, 2019). 

 

Ağaç malzemenin belirtilen olumlu özelliklerinin yanı sıra organik bir malzeme olmasından 

kaynaklanan yanabilme özelliği, böcekler ve mantarlar tarafından tahrip edilebilmesi, havanın 

sıcaklık ve bağıl nemine bağlı olarak boyutlarını değiĢtirebilmesi ve güneĢ ıĢınlarının etkisiyle 

renginin solması onun sakıncalı özellikleri olarak kabul edilmektedir (Kurtoğlu, 2000). Ağaç 

malzemenin kullanım yerinde ömrünün arttırılması için birçok yöntem kullanılmaktadır. Ağaç 

malzemenin emprenyesi ve çeĢitli yöntemlerle yapılan odun modifikasyonları bunların en 

önemlilerindendir. Bu yöntemler sayesinde ağaç malzemenin olumsuz özellikleri 

iyileĢtirilmektedir (Can, 2018). 

 

Emprenye edilmiĢ ahĢap malzeme, estetik görünüĢü, ekonomik oluĢu, biyotik ve abiyotik 

zararlılara karĢı dayanıklı olmasından dolayı önemli bir yapı malzemesidir. Emprenye edilmiĢ 

ahĢap; çatı elamanları, doğrama ve kaplama malzemesi, kalıp ve iskelelerde taĢıyıcı ve 

dekoratif malzeme olarak kullanılmaktadır (Can, 2018). ÇeĢitli emprenye maddeleri ile ağaç 

malzemede su itici bir engel oluĢturularak, su alma oranı önemli ölçüde azaltılabilmektedir. 

Kullanılan maddelere ve miktarlarına bağlı olarak, su itici maddeler hücre boĢluklarını 

doldurmakta, dıĢ yüzeylerde ve kısmi olarak iç yüzeylerde depolanmaktadır. Böylece odun 

yüzeyi hidrofobik özellik göstermekte ve su alma oranı düĢmektedir (Koski ve Ahonen, 2008; 

Tomak, 2011). 

 

Son yıllarda ağaç malzemenin sahip olduğu bazı olumsuz özelliklerini iyileĢtirmek için pek 

çok uygulama geliĢtirilmiĢtir. Ağaç malzemenin olumsuz özelliklerinin en aza indirgenmesi 

ve olumlu özelliklerinin daha da arttırılması amacına yönelik olarak ortaya çıkan yöntemlere 

“ahĢap modifikasyon yöntemleri” denilmektedir (Rowell ve Konkol, 1987; ġenol ve Budakçı, 

2016; Yorulmaz, 2019). Özellikle düĢük yoğunluk ve direnç değerlerine sahip ağaç 

malzemelerin özelliklerini geliĢtirmek için yoğunlaĢtırma modifikasyonları uygulanmaktadır. 

Ağaç malzeme basınç altında sıkıĢtırılarak, hücre çeperine bazı kimyasalların emdirilmesiyle 

(emprenye) veya sıkıĢtırma ile emprenye iĢlemlerinin birlikte kullanılması ile 

yoğunlaĢtırılabilmektedir (Kutnar ve ark., 2008; Pelit ve ark., 2014). YoğunlaĢtırma iĢlemleri, 

ahĢap malzemenin boĢluk hacmini azaltarak odun yoğunluğunu arttırmaya 

dayanır. YoğunlaĢtırma iĢlemlerinin temel amacı, özellikle düĢük yoğunluklu türler için doğal 

ahĢabın mekanik özelliklerini, sertliğini ve aĢınma direncini iyileĢtirmektir (Laine ve ark., 

2013; Báder ve ark., 2018). YoğunlaĢtırma ile ahĢabın yüzey düzgünlüğü ve yapıĢtırma 
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kalitesi özellikleri de artırılabilir (Bekhta ve ark., 2012; Bekhta ve ark., 2017; Ġmirzi ve ark., 

2014; Pelit ve ark., 2015; Ünsal ve ark., 2011). Diğer taraftan yoğunlaĢtırmada karĢılaĢılan en 

önemli dezavantajlardan biri sıkıĢtırılmıĢ ahĢabın ölçüsel olarak stabil olmamasıdır. Bu 

nedenle sıkıĢtırılarak yoğunlaĢtırılmıĢ ahĢapta sıkıĢtırma öncesinde, sıkıĢtırma aĢamasında 

veya sıkıĢtırma sonrasında çeĢitli iĢlemler (emprenye, termal iĢlem vb.) uygulanmaktadır. 

 

Yüzey pürüzlülüğü, malzemenin iĢlenmesinde uygulanan üretim teknikleriyle veya diğer 

baĢka faktörler sonucu ortaya çıkan oldukça küçük aralıklı yüzey düzensizlikleridir (Yaman, 

2018). Ağaç malzemede ve ahĢap esaslı levhalarda yüzey düzgünlüğü, yapıĢma direnci ve 

yüzey iĢlemleri gibi üretim aĢamalarını etkileyen en önemli faktörlerin baĢında gelir. ĠĢlenmiĢ 

bir malzemenin yüzey kalitesini ortaya koyan en büyük gösterge yüzey pürüzlülüğüdür (Bajić 

ve ark., 2008; Yaman, 2018). Yüzey pürüzlülüğü, mobilya ve dekorasyon uygulamalarında 

ürün kalitesine doğrudan etki ettiği için önemli bir faktördür. Özellikle masif mobilya 

üretiminde, ağaç malzemenin çeĢitli makinelerle iĢlenmesi esnasında kullanılan yöntemlerin 

farklılık göstermesi nedeniyle meydana gelen yüzey düzensizliklerinin ölçülebilir ve kontrol 

edilebilir olması son derece önemlidir.  

 

Bu çalıĢmanın amacı, farklı su itici maddelerle emprenye edildikten sonra termo-mekanik 

yöntemle yoğunlaĢtırılmıĢ olan Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.) ve titrek kavak 

(Populus tremula L.) odunu numunelerinin yüzey düzgünlüğünü belirlemektir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Ağaç Malzeme 

ÇalıĢmada, nispeten düĢük yoğunluklara sahip olan iğne yapraklı ağaçlardan Uludağ göknarı 

(Abies bornmülleriana Mattf.) ve geniĢ yapraklı ağaçlardan titrek kavak (Populus tremula L.) 

odunu numuneleri tercih edilmiĢtir. Ağaç malzemeler, Düzce ilindeki bir kereste 

iĢletmesinden tesadüfi örnekleme yöntemine göre hava kurusu rutubete sahip birinci sınıf 

latalar halinde temin edilmiĢtir. Latalar, TS 2470‟de belirtilen esaslara göre yıllık halka 

konumları ile test numunelerinin ölçüleri dikkate alınarak diri odun kısımlarından %10-15 

toleransla kaba ölçülerde kesilmiĢtir (TS 2470, 1976). Daha sonra ağaç malzemeler, 20±2 °C 

sıcaklıkta ve bağıl nemi %65±3 olan iklimlendirme kabininde değiĢmez ağırlığa ulaĢıncaya 

kadar bekletilmiĢtir (TS 2471, 1976). Ardından, ağaç malzemeler yoğunlaĢtırmada 

uygulanacak sıkıĢtırma oranları dikkate alınarak Çizelge 2.1‟de belirtilen taslak ölçülerinde 

ebatlandırılmıĢtır. 

 

Çizelge 2.16. Deney numunelerinin taslak ölçüleri 

SıkıĢtırma Oranı 
Ölçüler (mm) 

Teğet yön Radyal yön Boyuna yön 

Kontrol 20 20 300 

%20 20 25 300 

%40 20 33,3 300 
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Emprenye öncesi numuneler, 70 °C sıcaklıktaki etüv fırınında sabit ağırlığa ulaĢıncaya kadar 

bekletilmiĢ ve numunelerin ağırlıkları analitik terazi ile tartılarak kaydedilmiĢtir. 

 

2.2. Emprenye ĠĢlemi 

Emprenye maddesi olarak, yüksek su iticilik ve düĢük maliyet özelliklerine sahip parafin, 

beziryağı ve stiren kullanılmıĢtır. Katı formda olan parafin ısıtılarak eritilmiĢtir. Ambalaj 

viskozitesindeki bezir yağının içerisine 1/1 oranında sentetik tiner eklenerek inceltme iĢlemi 

yapılmıĢtır. Stiren monomerinde ise, polimerleĢmenin gerçekleĢebilmesi için içerisine %1 

oranında katalizör (metil etil keton peroksit) ilave edilmiĢtir. Numunelerin emprenye 

edilmesinde ASTM D 1413-76 (1976) standardına uygun vakum tutuculu silindirik bir tank 

düzeneği kullanılarak numunelere 60 dakika süreyle 760 mm Hg
-1

 basınca eĢdeğer bir ön 

vakum iĢlemi uygulanmıĢtır. Ardından numuneler 24 saat süresince atmosferik basınçta 

emprenye çözeltileri içerisinde difüzyona bırakılmıĢtır.  

 

EritilmiĢ parafinin katılaĢmasını önlemek üzere parafin solüsyonundaki numuneler 24 saat 

boyunca 80 °C sıcaklıkta bekletilmiĢtir. Emprenye iĢlemleri sonrası, numunelerin üzerinde 

kalan fazla emprenye çözeltileri silinerek tekrar ağırlık tartımları yapılmıĢ ve kaydedilmiĢtir. 

Parafin ve beziryağı ile muamele edilen numuneler sabit ağırlığa ulaĢıncaya kadar TS 2471‟e 

göre 20±2 °C sıcaklık ve %65±3 bağıl nem koĢullarında bekletilmiĢtir (TS 2471, 

1976). PolimerleĢtirme iĢlemi için stiren monomeri ile emprenye edilen numuneler 

alüminyum folyolara sarılarak 90 °C sıcaklıktaki etüvde 2 saat süre ile bekletilmiĢtir. Daha 

sonra numuneler etüvden alınarak hemen yoğunlaĢtırma iĢlemlerine tabi tutulmuĢtur. 

 

2.3. Termo-Mekanik YoğunlaĢtırma 

Emprenye edilen numuneler, hidrolik bir test presinde özel metal kalıplar kullanılarak 

yoğunlaĢtırılmıĢtır. YoğunlaĢtırma iĢlemi üç farklı sıcaklıkta (120 °C, 150 °C ve 180 °C) ve 

iki farklı sıkıĢtırma oranında (%20 ve %40) yapılmıĢtır. YoğunlaĢtırmada kullanılan metal 

kalıplara 10 mm derinliğinde ve 20 mm geniĢliğinde kanallar açılmıĢtır. Kanallar içerisine 

yerleĢtirilen 25 mm ve 33.3 mm kalınlığındaki numunelere, tablaları belirlenen sıcaklıklarda 

ısıtılan preste 10 dk. ön ısıtma iĢlemi yapılmıĢtır. Daha sonra 60 mm/dk yükleme hızı ile 

numunelerin radyal yönde sıkıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Hedeflenen kalınlığını (20 

mm) elde edebilmek için metal kalıplar birbirine temas edinceye kadar yükün uygulanmasına 

devam edilmiĢtir (Görsel 1). 

 

     

Görsel 1. Deney numunelerinin metal kalıplar yardımı ile yoğunlaĢtırılması 

https://www.degruyter.com/view/journals/hfsg/ahead-of-print/article-10.1515-hf-2020-0075/article-10.1515-hf-2020-0075.xml?tab_body=fullHtml-78567#j_hf-2020-0075_ref_001_w2aab3b7c11b1b6b1ab2b1b1Aa
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SıkıĢtırılan numuneler 20 dakika basınç altında tutulduktan sonra kalıplarla birlikte presten 

alınmıĢ ve geri esneme etkisini en aza indirmek üzere ortalama 5 kg/cm
2 

basınç altında oda 

sıcaklığına soğutulmuĢtur. Sonrasında, numuneler metal kalıplar içerisinden çıkartılmıĢ ve TS 

2471‟e göre 20±2 °C sıcaklık ve %65±3 bağıl nem koĢullarında sabit ağırlığa ulaĢıncaya 

kadar bekletilmiĢtir (TS 2471, 1976). Ardından, pürüzlülük ölçümlerinde kullanılmak üzere, 

emprenye edilmiĢ ve yoğunlaĢtırılmıĢ numuneler 20×20×60 mm (radyal yön × teğet yön × 

boyuna yön) ölçülerinde ve her bir değiĢken için 8 tekrarlı (n=8) olacak sayıda hazırlanmıĢtır. 

 

2.4. Retensiyon Değerinin Belirlenmesi 

Deney numuneleri tarafından absorbe edilen emprenye maddesi retensiyon miktarları EĢitlik 

2.1. yardımıyla hesaplanmıĢtır. 

  
   

 
    (2.1) 

Burada;  

R: Retensiyon miktarı (kg/m
3
) 

G: Mes - M0eö (emprenye sonrası ağırlık - emprenye öncesi tam kuru ağırlık) (g) 

C: Emprenye maddesi çözeltisinin konsantrasyonu (%) 

V: Numune hacmini (cm
3
) ifade etmektedir. 

 

2.5. Yüzey Pürüzlülük Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yüzey pürüzlülük ölçümleri, TS 6956 EN ISO 4287 (TS 6956, 2004) esaslarına uyularak, 

ardıĢık profil değiĢikliklerini ölçebilen TIME TR-200 dokunmalı (iğneli) yüzey pürüzlülük 

ölçüm cihazı ile yapılmıĢtır. Pürüzlülük ölçüm cihazı, tarama iğnesinin 5 μm çaplı elmas 

ucunu numune yüzeyinde aĢağıya-yukarıya hareket ettirerek yüzeydeki girinti ve çıkıntıların 

profilini çıkarmak suretiyle ölçüm yapmaktadır. Profil girintileri (vadi) ve çıkıntıları (tepe) 

arasında bulunan merkez çizgisini ortalama pürüzlülük değeri (Ra) olarak göstermektedir. Bu 

çalıĢmada yüzey pürüzlülük değerleri Ra parametresi esasına göre belirlenmiĢtir. Pürüzlülük 

ölçüm cihazı 2,5 mm ölçme adımı ve 5 ölçme sayısına ayarlandıktan sonra, ahĢap 

numunelerde ölçümler liflere dik yönde yapılmıĢtır (Görsel 2). 

 

 

Görsel 2. Yüzey pürüzlülük ölçümü 
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2.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

YoğunlaĢtırılmıĢ göknar ve kavak odunu numunelerinin yüzey pürüzlülüğüne emprenye ön 

iĢlemlerinin etkisinin belirlenmesi amacıyla 0,05 önem düzeyinde çoklu varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıĢtır. Ağaç türü, emprenye maddesi çeĢidi ve yoğunlaĢtırma koĢulu 

faktörlerinin kendi içerisindeki farklılıklar, Duncan testleri ile en küçük önemli fark (LSD) 

değerine göre homojenlik gruplarına ayrılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME  

Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.) ve titrek kavak (Populus tremula L.) odunu 

numunelerinde su itici maddeler ile emprenye iĢlemleri sonrası belirlenen retensiyon değeri 

ortalamaları Çizelge 3.1‟de gösterilmiĢtir.  

 

Çizelge 3.1. Retensiyon değerleri (kg/m
3
) 

Ağaç türü 
Emprenye maddesi 

Parafin Bezir yağı Stiren 

Uludağ göknarı 148.08 (9.47) 230.09 (20.38) 300.37 (18.17) 

Titrek kavak 155.35 (10.04) 230.16 (21.41) 311.56 (21.71) 

Parantez içerisindeki değerler standart sapmadır 

Çizelge 3.1. sonuçlarına göre, her iki ağaç türü için en yüksek retensiyon değeri stiren ile 

emprenye edilmiĢ numunelerde, en düĢük ise parafin ile emprenye edilmiĢ numunelerde elde 

edilmiĢtir. 

 

Farklı su itici maddelerle emprenye edildikten sonra termo-mekanik olarak yoğunlaĢtırılmıĢ 

Uludağ göknarı ve titrek kavak odunu numunelerinin yüzey pürüzlülük değerlerine ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 3.2‟de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.2. Yüzey pürüzlülük değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

Faktör 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F değeri P ≤ 0,05 

Ağaç türü (A) 1 25,355 25,355 3,753,451 0,0000* 

Emprenye maddesi (B) 3 56,319 18,773 2,779,117 0,0000 

YoğunlaĢtırma (C) 6 3,608 1,203 178,052 0,0000 

EtkileĢim (AB) 3 72,965 12,161 1,800,266 0,0000 

EtkileĢim (AC) 6 4,017 0,669 99,110 0,0000 

EtkileĢim (BC) 18 9,334 0,519 76,766 0,0000 

EtkileĢim (ABC) 18 3,700 0,206 30,427 0,0000 

Hata 392 26,480 0,068   

Toplam 447 201,777    

*: 0,05‟e göre önemli 
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Varyans analizi sonucuna göre, yüzey pürüzlülük değerleri üzerinde ağaç türü, emprenye 

maddesi ve yoğunlaĢtırma faktörleri ile bu faktörlerin karĢılıklı etkileĢimi önemli bulunmuĢtur 

(P≤0,05). AhĢap numunelerin yüzey pürüzlülük özellikleri için ağaç türü, emprenye maddesi 

ve yoğunlaĢtırma koĢulları düzeyinde gerçekleĢtirilen Duncan testi karĢılaĢtırma sonuçları 

Çizelge 3.3‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 3.3. Ağaç türü, emprenye maddesi ve yoğunlaĢtırma koĢulları düzeyinde yüzey 

pürüzlülük değerlerine ait Duncan testi karĢılaĢtırma sonuçları 

Faktör OD (µm) HG LSD 

Ağaç türü    

     Uludağ göknarı 1,727 B 
± 0,04843 

     Titrek kavak 2,203 A 

Emprenye maddesi    

     Emprenyesiz 2,482 A 

± 0,06848 
     Parafin 1,832 C 

     Bezir yağı 2,043 B 

     Stiren 1,505 D 

YoğunlaĢtırma    

     Kontrol 2,905 A 

± 0,09060 

     120 ℃ / %20 2,075 B 

     120 ℃ / %40 1,772 DE 

     150 ℃ / %20 1,866 C 

     150 ℃ / %40 1,689 EF 

     180 ℃ / %20 1,783 CD 

     180 ℃ / %40 1,668 F 

OD: Ortalama değer, HG: Homojenlik gurubu, LSD: En küçük önemli fark 

Çizelge 3.3‟e göre, ağaç türü düzeyinde yüzey pürüzlülük değeri Uludağ göknarı numunelere 

göre titrek kavak numunelerinde daha yüksek belirlenmiĢtir. Bu durum, iki ağaç türünde 

yüzey tekstür özellikleri ile doğal anatomik yapının farklı olması ile açıklanabilir. Ayrıca, 

ağaç malzemelerin baĢlangıç yoğunluk değerleri de pürüzlük sonuçları üzerinde etkili olabilir. 

ÇalıĢmada kullanılan Uludağ göknarı numunelerin hava kurusu yoğunluk değeri 0,446 g/cm
3
, 

titrek kavak numunelerin ise 0,374 g/cm
3 

olarak belirlenmiĢtir (Emiroğlu, 2018). Literatürde, 

düĢük yoğunluğa sahip ağaç malzemelerde yüzey pürüzlülük değerlerinin yüksek yoğunluklu 

ağaç malzemelere göre genel olarak daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir (Sieminski ve 

Skarzynska, 1989). 

 

Emprenye maddesi düzeyinde, en yüksek pürüzlülük değeri emprenyesiz numunelerde (2,482 

µm), en düĢük ise stiren ile muamele edilen numunelerde (1,505 µm) tespit edilmiĢtir. Hem 

kontrol (yoğunlaĢtırılmamıĢ) hem de yoğunlaĢtırılmıĢ her iki ağaç türünde su itici maddelerle 

emprenye iĢlemi sonrası yüzey pürüzlülük değerleri azalmıĢtır (Görsel 3). Parafin ile 

muamele edilen numuneler bezir yağı ile muamele edilen numunelere göre daha düĢük 

pürüzlülük değerleri vermiĢtir. Ancak, her iki ağaç türünde de pürüzlülük değerleri açısından 

en baĢarılı sonuçlar stiren ile ön iĢlemli numunelerde tespit edilmiĢtir. Emprenyesiz 
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numunelere göre, stiren ile muamele edilmiĢ Uludağ göknarı ve titrek kavak numunelerde 

yüzey pürüzlülük ortalama değerleri sırası ile %35 ve %43 azalmıĢtır. Bilindiği üzere, ağaç 

malzeme boĢluklu ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Ağaç malzeme gözeneklerinin ve/veya 

boĢluklarının emprenye maddeleri tarafından kısmen veya tamamen doldurulmasının 

(özellikle stiren monomerinin yerinde polimerleĢtirilmesi) numunelerin yüzey pürüzlülük 

değerlerinin azalmasında etkili olduğu söylenebilir. 
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Görsel 3. Emprenye edilmiĢ ve yoğunlaĢtırılmıĢ Uludağ göknarı ve titrek kavak odunu 

numunelerin yüzey pürüzlülük ortalama değerleri 

YoğunlaĢtırma koĢullarına iliĢkin, en yüksek pürüzlülük değeri kontrol (yoğunlaĢtırılmamıĢ) 

numunelerde (2,905 µm), en düĢük ise 180 ℃ sıcaklıkta %40 sıkıĢtırma oranı ile 

yoğunlaĢtırılmıĢ numunelerde (1,668 µm) belirlenmiĢtir (Çizelge 3.3). YoğunlaĢtırma 

iĢlemlerinden sonra hem emprenyesiz hem de emprenye edilmiĢ tüm numunelerde sıkıĢtırma 

oranı ve sıkıĢtırma sıcaklığına bağlı olarak yüzey pürüzlülük değerleri azalmıĢtır (Görsel 3). 

SıkıĢtırma oranı açısından, pürüzlülük değerleri %20‟ye göre %40 sıkıĢtırma oranında daha 

düĢük elde edilmiĢtir. YoğunlaĢtırma sonrası, sıkıĢtırma oranındaki artıĢa da bağlı olarak ağaç 

malzemedeki boĢluk hacminin azalmasının sonuçlar üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Ayrıca, heterojen yapıya sahip normal ahĢaba göre sıkıĢtırılmıĢ ahĢabın, daha homojen bir 

yapı sergilemesi pürüzlülük sonuçları üzerinde etkili olabilir. Önceki bir çalıĢmada, 
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yoğunlaĢtırılmıĢ ağaç malzemede sıkıĢtırma oranı artıĢı ile yüzey pürüzlülüğünün azaldığı ve 

bununda, hücreler arası boĢluklarının azalması sonucu malzemenin daha sıkı bir yapıya 

kavuĢmuĢ olmasından ve ağaç malzeme yoğunluğundaki artıĢtan kaynaklanabileceği 

belirtilmiĢtir (Pelit ve ark., 2015). Literatürdeki farklı çalıĢmalarda da, ağaç malzemede 

yoğunlaĢtırma iĢlemlerinden sonra yüzey pürüzlülüğünde bir azalmanın meydana geldiği 

bildirilmiĢtir (Santos ve ark., 2012 ; Arruda ve Del Menezzi, 2013 ;Ġmirzi ve ark., 2014). Ek 

olarak, yoğunlaĢtırılmıĢ ağaç malzemenin sıkıĢtırma oranına da (uygulanan basınca) bağlı 

olarak daha homojen bir yapıya sahip olduğu ifade edilmiĢtir (Blomberg ve ark., 2005). 

 

SıkıĢtırma sıcaklığı bakımından, Uludağ göknarı numuneleri için sıcaklık farklılaĢması 

pürüzlülük değerleri üzerinde çok belirgin bir etkiye sahip değildir. Diğer taraftan, titrek 

kavak numunelerde sıkıĢtırma sıcaklığındaki artıĢa bağlı olarak özellikle de stiren ön iĢlemli 

numunelerde yüzey pürüzlülük değerleri azalma eğilimi göstermiĢtir (Görsel 3). Bu durum, 

yüksek sıcaklıkta sıkıĢtırılan numunelerde oluĢabilecek hücre deformasyonlarının (kırılma, 

çatlama vb.) daha az gerçekleĢmesi ile açıklanabilir. Zira önceki çalıĢmalarda, daha yüksek 

sıcaklıklarda sıkıĢtırılan ağaç malzemelerde, hücre yapısında meydana gelen deformasyonun 

miktarı ve büyüklüğünün daha az gerçekleĢtiği ifade edilmiĢtir (Kutnar ve Šernek, 2007; Pelit, 

2014; Budakçı ve ark., 2016).  

 

YoğunlaĢtırma iĢlemleri sonrasında, sıkıĢtırma oranı ve sıkıĢtırma sıcaklığına bağlı olarak 

parafin, bezir yağı ve stiren ön iĢlemli Uludağ göknarı numunelerde yüzey pürüzlülük 

değerleri sırası ile %52, %49 ve %63‟e kadar, titrek kavak numunelerde ise sırası ile %57, 

%57 ve %72‟ye kadar azalmıĢtır. 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, su itici maddelerle emprenye edildikten sonra termo-mekanik yoğunlaĢtırılmıĢ 

Uludağ göknarı (Abies bornmulleriana Mattf.) ve titrek kavak (Populus tremula L.) 

numunelerinin yüzey pürüzlülük özellikleri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçları göstermiĢtir ki, 

tüm iĢlem koĢulları için göknar numunelere göre kavak numunelerde daha düĢük pürüzlülük 

değerleri elde edilmiĢtir. Emprenye iĢlemleri sonrası kontrol (yoğunlaĢtırılmamıĢ) ve 

yoğunlaĢtırılmıĢ tüm numunelerde yüzey pürüzlülük değerleri azalmıĢtır. Emprenye maddesi 

olarak, parafin ve bezir yağına göre stiren ön iĢlemli numunelerde pürüzlülük değerleri daha 

düĢük bulunmuĢtur.  

 

YoğunlaĢtırılmıĢ tüm numunelerde sıkıĢtırma oranı ve sıkıĢtırma sıcaklığına bağlı olarak 

yüzey pürüzlülük değerleri azalmıĢtır. SıkıĢtırma oranındaki artıĢ ile numunelerin pürüzlülük 

değerleri azalmıĢtır. Diğer taraftan, sıkıĢtırma sıcaklığındaki artıĢ göknar numunelerin 

pürüzlülük değerleri üzerinde belirgin bir etkiye sahip değil iken, kavak numunelerde 

(özellikle stiren ön iĢlemli numuneler) genel olarak pürüzlülük değerlerini azaltıcı etki 

göstermiĢtir. YoğunlaĢtırma sonrası, stiren ön iĢlemli göknar ve kavak numunelerde yüzey 

pürüzlülük değerleri sırası ile %63 ve %72‟ye kadar azalmıĢtır. Parafin ve bezir yağı ön 

iĢlemli numunelerde ise bu oran daha düĢük belirlenmiĢtir. 
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