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ANADOLU KONGRELERİ 

1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

26 - 28 Nisan 2019  

DİYARBAKIR 

27 Nisan 2019 

8:30 – 9:00                                               KAYIT İŞLEMLERİ 

9:00-12:30 Salon 1  SOSYAL 

BİLİMLER 
Salon 2 UYGULAMALI 

BİLİMLER 
Salon 3 UYGULAMALI 

BİLİMLER 

 OTURUM BAŞKANI: DOÇ. 

DR. MEHMET KAYA 

OTURUM BAŞKANI: 

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET 

FIRAT BARAN 

OTURUM BAŞKANI: DR. 

YILDIRIM TOSUN 

 ÖĞR.GÖR. ŞEBNEM NOYAT & 

ÖĞR. GÖR. RUKİYE KAYA 

  

GÜZEL SANATLAR 

EĞİTİMİNİN GÖRSEL 

SANATLAR DERSİNDE OKUL 

ÖNCESİ ÇOCUKLARIN 

YARATICILIK 

GELİŞİMLERİNE ETKİSİ.

  

DR.ÖĞRT.ÜYESİ GÜLİN PAYASLI 

OĞUZ 

& MELTEM TEKİN  

 

TARİHİ YAPILARDA MEKÂNSAL 

BELLEĞİN KORUNMASI: VAHAP 

AĞA HAMAMININ DÖNÜŞÜMÜ 

DOÇ. DR. EDİP AVŞAR & MÜH. 

EZGİ ERDOĞAN & PROF. DR. 

KADİR ALP 

 

GÜBRE ÜRETİM FAALİYETİNİN 

HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN 

HAVA KALİTE MODELLEME 

PROGRAMI YOLUYLA 

BELİRLENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 ÖĞR.GÖR. ŞEBNEM NOYAT  

 

DİYARBAKIR’DA YOK 

OLMAYA YÜZ TUTMUŞ EL 

SANATLARINDAN DOKUMA 

NAZARLIK  

DR.ÖĞR.ÜYESİ ŞEFİKA ERGİN 

 

DİYARBAKIR İLİ KIRSAL 

MİMARİSİNDE MALZEME 

KULLANIMI VE MİMARİ 

ÖZELLİKLER 

DOÇ. DR. EDİP AVŞAR & MÜH. 

EZGİ ERDOĞAN & PROF. DR. 

KADİR ALP 

 

BİR ENDÜSTRİYELTESİS’TE 

MEVCUT BACALARIN 

ATMOSFERE YATAY VE 

DİKEY AÇILMASININ HAVA 

KALİTESİNE ETKİ YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ, 

ABDULLAH ÖZÜÇALIŞIR 

 

KUR’AN’DA SUÇUN 

BİREYSELLİĞİ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ ŞEFİKA ERGİN 

  

TOPRAK ESASLI SIVA 

ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

DR.YILDIRIM TOSUN 

 

KÖMÜRÜN HAYVAN DIŞKISI VE 

ATIK ODUN İLE PELETLENEREK 

MİKRODALGA AUGERFIRINDA 

YAKILMASI 

 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ, 

ABDULLAH ÖZÜÇALIŞIR 

 

DİNLERDE ULÛHİYYET 

(İLAHLIK) İNANCI 

ÇEVRE MÜHENDİSİ BUSE EZGİ 

ÖZKÖK & DOÇ.DR . HÜSEYİN 

TOPAL  

 

TEKSTİL ATIK SUYUNUN 

ARITILMASINDA PLAZMA 

TEKNOLOJİSİNİN 

UYGULANMASI 

DR.YILDIRIM TOSUN 

 

İÇME SUYU KİRLENMESİNİ 

ÖNLEMEK İÇİN JEOBARİYER- 

KÖMÜR ŞLAMI BİTÜM 

EMÜLSİYONLU ENJEKSİYON 

 AHMET YUSUF & DR. FİLİZ 

YALÇIN TILFARLIOĞLU 

 

KÜBRA TOPRAK & PROF. DR. 

TAHİR ATICI 

 

İNŞ. MÜH. MUHAMMED 

HAMİDULLAH ÖZLÜK & DOÇ. DR. 

ERCAN IŞIK &  İNŞ. MÜH. ENVER 



 

ADOPTING CDIO ON ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING 

ÜLKEMİZDE Kİ DEMİR ÇELİK 

SANAYİ ATIK SULARININ 

YÖNETİMİ 

GÜNSEL & PROF. DR. AYDIN 

BÜYÜKSARAÇ & PROF. DR. 

MEHMET CİHAN AYDIN 

 

20 ŞUBAT 2019 MEYDANA GELEN 

AYVACIK DEPREMİNDE YIĞMA 

YAPI HASARLARININ 

İNCELENMESİ 

 ARŞ. GÖR. VEYSİ AKA 

 

18 YAŞ ALTI BİREYLERDE 

SİGARA, ALKOL VE MADDE 

KULLANIMINA DAİR 

BİBLİYOGRAFİK BİR 

DEĞERLENDİRME (1990-2018) 

 DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET KAPLAN  

 

DİYARBAKIR İLİ BAĞ 

ALANLARINDAKİ ÖRÜMCEK 

(ARANEAE) TÜRLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

İNŞ. MÜH. MUHAMMED 

HAMİDULLAH ÖZLÜK & DOÇ. DR. 

ERCAN IŞIK &  İNŞ. MÜH. ENVER 

GÜNSEL & PROF. DR. AYDIN 

BÜYÜKSARAÇ & PROF. DR. 

MEHMET CİHAN AYDIN 

 

YIĞMA YAPILAR İÇİN HASAR 

DERECELENDİRİLMESİ ÜZERİNE 

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 

 ARŞ. GÖR. VEYSİ AKA 

 

SOSYAL ÇALIŞMACILARIN 

MADDE BAĞIMLISI BİREY 

ALGILARINA YÖNELİK 

METAFOR ÇALIŞMASI 

  یزجید یو خرم مناف یزجید یآمنه مناف

 

 کیالکتروفرم  مس  به عنوان   کیاستفاده از تکن

 کیروش دکور در هنر سرام

İNŞ. MÜH. M. TANSU BAYDAŞ &  

& DOÇ. DR. ERCAN IŞIK & DR. 

ÖĞR. ÜYESİ NUSRET BOZKURT & 

İNŞ. MÜH. ERDEN OZAN KARACA 

 

DONATI İLE İLGİLİ 

ÖZELLİKLERİN 

YÖNETMELİKLER 

ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 

 ASSİST.PROF.DR. SERPİL 

KAHRAMAN 

 

RETHINKING THE 

FINANCIAL INEQALITY 

DOÇ. DR HALİT ÖZEN &  CAFER 

YAZICIOĞLU 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

PROJELERİNİN ÖNCESİNDE VE 

SONRASINDA ULAŞIM 

AĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN 

İNCELENMESİ 

İNŞ. MÜH. M. TANSU BAYDAŞ & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NUSRET 

BOZKURT & DOÇ. DR. ERCAN IŞIK 

& İNŞ. MÜH. ERDEN OZAN 

KARACA 

 

BETONUN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN 

ARTTIRILMASI ÜZERİNE 

YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE 

BİR ÇALIŞMA 

 НАСИБОВА СЕВИНДЖ ХАЛИЛ 

ГЫЗЫ 

 

ДЕТЕКТИВНО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНТРИГА В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» И ДЖ.ФАУЛЗА 

«КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

DR.ÖĞRT.ÜYESİ TUBA HATİCE 

DOĞAN 

 

 INVESTIGATION OF THE 

EFFECTS OF OIL/FAT TYPE ON 

BASIC FUEL PROPERTIES AND 

PRODUCT YIELD OF BIODIESEL 

İNŞ. MÜH. ERDEN OZAN KARACA 

& DR. ÖĞR. ÜYESİ NUSRET 

BOZKURT & DOÇ. DR. ERCAN IŞIK 

& İNŞ. MÜH. M. TANSU BAYDAŞ 

 

BETONARME BETONU İLE İLGİLİ 

KURALLARIN 

YÖNETMELİKLERE BAĞLI 

DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞBA 

ARIKAN & 

BETÜL KARABUDAK 

 

EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİNDEN 

YARARLANARAK İŞBİRLİKÇİ 

ÖĞRENME YOLUYLA KENDİ 

KENDİNE ÖĞRENME 

 

 

 

ZEYNEP ÇELİK-OKUMUŞ & DR 

.ÖĞRT. ÜYESİ TUBA HATİCE 

DOĞAN  

 

ISOTHERM EXAMINATION OF 

WATER ADSORPTION IN 

BIODIESEL 

İNŞ. MÜH. ERDEN OZAN KARACA 

& PROF. DR. AYDIN BÜYÜKSARAÇ 

& DR. ÖĞR. ÜYESİ NUSRET 

BOZKURT & DOÇ. DR. ERCAN IŞIK 

& İNŞ. MÜH. M. TANSU BAYDAŞ 

 

ZEMİN İLE İLGİLİ 

PARAMETRELERİN 2007 VE 2018 

DEPREM YÖNETMELİKLERİ 

KAPSAMINDA 

KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE 

BİR ÇALIŞMA 



 

 

 DOÇ.DR. MEHMET KAYA & 

PROF.DR. İRFAN KALAYCI 

 

SANAYİ 4.0 VE BİLGİ 

İŞÇİLİĞİ 

ÖĞR.GÖR. MUSTAFA SELÇUK 

KESKİN & DR.ÖĞR.ÜYE.HALUK 

KEJANLI & DOÇ. DR. SEDAT 

BİNGÖL  

TİTANYUM VE 6063 ALÜMİNYUM 

LEVHALARIN DİFÜZYON 

KAYNAK YÖNTEMİ İLE 

BAĞLANTI SÜRESİNİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERE ETKİSİ  

HAKAN DEMİR & DOÇ.DR. FATMA 

MERAL HALİFEOĞLU   

 

TARİHİ ŞANLIURFA TİCARİ 

ALANI İÇERİSİNDE BEDESTEN 

(KAZAZ PAZARI)’İN YERİ 

 DOÇ.DR. MEHMET KAYA 

PROF.DR. İRFAN KALAYCI 

 

BÖLGESEL KALKINMA 

POLİTİKALARINDA KAMU-

ÖZEL İŞBİRLİĞİ (KÖİ) 

MODELİ ORTA(K) BİR YOL 

OLABİLİR Mİ? 

ÖĞR.GÖR. MUSTAFA SELÇUK 

KESKİN & DR.ÖĞR.ÜYE.HALUK 

KEJANLI & DOÇ. DR. SEDAT 

BİNGÖL  

304 PASLANMAZ ÇELİK İLE GR5 

METALLERİN FARKLI DİFÜZYON 

KAYNAK SÜRESİ İLE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI 

 

EVİN AKMAZ BİLGİÇ & DOÇ.DR. 

FATMA MERAL HALİFEOĞLU   

 

TARİHİ DİYARBAKIR CAMİLERİ 

İÇERİSİNDE HOCA AHMET CAMİ 

(AYNİ MİNARE CAMİ)’NİN YERİ 

 ИШЫК ОМУР КЕРИМ 

МЕХМЕТШАХ ОГЛУ 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКО-

ТУРЕЦКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В 

СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И 

ТУРИЗМА 

ÖZGE MERSİN PELİOĞLU & PROF 

DR. MEHMET EROĞLU  

DİŞLİ KUTUSUNDA OLUŞAN 

HATANIN TİTREŞİM ANALİZİ 

YOLU İLE BELİRLENMESİ 

ÖĞR.GÖR.DR.NURSEN IŞIK & 

DOÇ.DR. FATMA MERAL 

HALİFEOĞLU   

 

TARİHİ DİYARBAKIR 

CAMİLERİNDE TESPİT EDİLEN 

TAŞIYICI SİSTEM HASARLARI 

İLE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 

 DOÇ.DR. ERHAN GÖRMEZ &  

DR.ÖĞR.ÜYESİ KEMAL KAYA 

&  

DR.ÖĞR.ÜYESİ NECDET 

TAŞKIN &  

DR.ÖĞR.ÜYESİ 

ABDURRAHMAN MENGİ & 

PROF.DR. ZİHNİ MEREY 

 

GÜNEY KORE EĞİTİM 

SİSTEMİNDE ORTAOKUL 

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET FIRAT 

BARAN  

 

ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLE 

AUNP’LERİN SENTEZİ VE ANTİ-

MİKROBİYAL UYGULAMALARI   

 

ÖĞR.GÖR.DR.NURSEN IŞIK & 
DOÇ.DR. FATMA MERAL 

HALİFEOĞLU   

 

TARİHİ DİYARBAKIR 

HANLARINDA TAŞIYICI SİSTEM 

SORUNLARININ GÖZLEMSEL 

TESPİTİ VE ÖNERİLER 

 DOÇ.DR. ERHAN GÖRMEZ 

 

SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRETMENLERİNİN 

COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİNİ 

DERSTE KULLANMA 

DURUMLARI İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİ 

ARŞ.GÖR. MURAT TURAN &  DR. 

ÖĞR. ÜYESİ ALİ MURAT TATAR  

 

DİYARBAKIR İLİ MANDA 

YETİŞTİRİCİLİĞİNE GENEL BİR 

BAKIŞ 

DR.ÖĞRT.ÜYESİ GÜLİN PAYASLI 

OĞUZ 

 

BİTLİS’TE II. ABDULHAMİT 

DÖNEMİ YAPISI “BİTLİS 

ŞARBAYLIĞI” 

 DR.ÖĞR.ÜYESİ ABDULLAH 

OĞRAK & DR.ÖĞRT. ÜYESİ 

ŞAKİR İŞLEYEN & ESRA 

RÜVEYDA BİLGİN 

 

KARİYER PLANLAMASININ 

AKADEMİSYENLER 

AÇISINDAN ÖNEMİ:VAN 

YYÜ’DE BİR UYGULAMA 

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET FIRAT 

BARAN & DOÇ. DR. MEHMET 

ZAHİR DÜZ  

 

SULU ÇÖZELTİLERDE BAKIR (II) 

İYONLARININ BİYOSORPSİYON 

İLE UZAKLAŞTIRILMASI VE 

KİNETİK ÇALIŞMALAR  

 



 

 DR.ÖĞR.ÜYESİ ABDULLAH 

OĞRAK & DR.ÖĞRT. ÜYESİ 

ŞAKİR İŞLEYEN & GÜLŞAH 

AKSOY 

 

KOBİ’LERDE KARİYAR 

PLANLAMASI VE İŞ STRESİ 

İLİŞKİSİ:ÖRNEK BİR 

UYGULAMA 

  

 DOÇ. DR ROHAT CEBE  

 

DİYARBAKIR MERYEM ANA 

SÜRYANİ KİLİSESİ AYİNLERİ 

ÜZERİNE KISA BİR 

DEĞERLENDİRME 

  

 DOÇ. DR ROHAT CEBE  

 

TÜRKİYE’DEKİ TEMEL 

MÜZİK TEORİSİ DERS 

KİTAPLARI ÜZERİNE KISA 

BİR ANALİZ 

  

 PROF. DR. EBÜL MUHSIN 

DOĞAN &  

ARŞ. GÖR. CAN APAYDIN  

 

DSGD MODELLERİNİN 

UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

  

 DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF SÖZER  

 

LİSE KAYNAŞTIRMA 

ÖĞRENCİLERİNİN 

GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL 

METAFORU VE 

KAYNAŞTIRMA SÜRECİNİN 

SINIRLILIKLARI (BATMAN 

İLİ ÖRNEĞİ) 

  

12:30 -13:30  ÖĞLEN ARASI 
 

13:30 – 17:00 Salon 1 SOSYAL BİLİMLER Salon 2  UYGULAMALI BİLİMLER Salon 3  UYGULAMALI 

BİLİMLER 

 OTURUM BAŞKANI: DR. 

ABDULSEMET AYDIN 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. 

M. CİHAN AYDIN 

OTURUM BAŞKANI: : ASSİS. 

PROF.  DR İLKAY BARITCI 

 DR.ÖZGÜR ÖZAYDIN & ARŞ. 

GÖR. CAN APAYDIN  

 

YAPISAL KIRILMALAR 

ALTINDA DOĞRUDAN 

YABANCI SERMAYE 

YATIRIMLARI EKONOMİK 

BÜYÜME İLİŞKİSİ : TÜRKİYE 

ÖRNEĞİ 

DOÇ. DR. ENVER KENDAL  

 

YAZLIK VE YEMLİK ARPA 

GENOTİPLERİN BAZI 

ÖZELLİKLER BAKIMINDAN 

SELEKSİYONU 

DR. TURAN AKKOYUN 

 

 THE EFFECT OF BORIC ACID ON 

FATTY ACID COMPONENTS IN 

THE LUNG TISSUE OF RATS 

EXPOSED TO MERCURY 

CHLORIDE  

 

 DR.ÖZGÜR ÖZAYDIN & ARŞ. 

GÖR. CAN APAYDIN 

TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖR 

KREDİLERİ ve EKONOMİK 

BÜYÜME İLİŞKİSİ YAPISAL 

KIRILMALAR ALTINDA 

ARDL SINIR TESTİ ANALİZİ 

DOÇ. DR. ENVER KENDAL  

 

SU BASKINLARINA VE YÜKSEK 

TABAN SU SEVİYELERİNE KARŞI 

DAYANIKLI EKMEKLİK BUĞDAY 

GENOTİPLERİNİN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHİRE 

BAYRAMOĞLU AKKOYUN & PROF 

DR FERDA CANDAN  

 

FATTY ACID CONTENTS AND α-

AMYLASE INHIBITORY 

ACTIVITY OF EXTRACT OF ROSA 



 

BELİRLENMESİ PISIFORMIS FRUITS  

 DR. ÖZCAN EKİCİ & 

DR.MEHMET DEMİRKOL 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

DEMOKRASİ-VATANDAŞLIK-

İNSAN HAKLARI- BİRLİKTE 

YAŞAMA KAVRAMLARINA 

İLİŞKİN BİLİŞSEL 

YAPILARININ İNCELENMESİ 

ZEKİYE İREM GÖZÜBOL & DOÇ. 

DR, EMRAH ÖNDER & ARŞ. GÖR, 

UĞUR ARCAGÖK  

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERE 

GENEL BAKIŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YAKUP ASLAN &  

Y L. ÖĞEENCİSİ HAWSAR S. 

HUSSEİN &  DR. ABDULLAH S. 

SEERWAN & PROF. DR. İSA 

CAVİDOĞLU 

 

SİYAH KURU ÜZÜM SUYU İÇİN 

BAZI KALİTE VE GÜVENLİK 

PARAMETRELERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 DR. ÖZCAN EKİCİ & 

DR.MEHMET DEMİRKOL 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

KOLEKTİF YETERLİK 

ALGILARI 

DOÇ. DR, MELİS ERCAN & DOÇ. 

DR, EMRAH ÖNDER & ARŞ. GÖR, 

UĞUR ARCAGÖK  

 

BÜYÜK VERİ: MUHASEBE 

UYGULAMALARINA GENEL BİR 

BAKIŞ 

F. S. ISMAİLOV & Kh. I. HASANOV 

& N. N. KHALİLOV & G. I. 

AJALOVA  

 

COMPLEX TREATMENT OF 

OIL WITH A COMPOSITION 

ON THE BASIS OF A NON-

UNOGENOUS DETERGENTS. 

 DR. ÖĞRT. ÜYESİ EMİNE 

EKİNCİ DAĞTEKİN  

DİYARBAKIR GELENEKSEL 

HAMAMLARINDA SÜSLEME 

ÖĞR. GÖR. MERVE BOŞAT & DOÇ. 

DR, EMRAH ÖNDER & ARŞ. GÖR, 

UĞUR ARCAGÖK  

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMALARI: LİTERATÜR 

TARAMASI 

ARŞ. GÖR. TALHA BURAK ALAKUŞ 

& PROF. DR. İBRAHİM TÜRKOĞLU 

 

 FOKAL VE FOKAL OLMAYAN 

BEYİN SİNYALLERİYLE DERİN 

ÖĞRENME KULLANARAK 

EPİLEPSİ NÖBETİ TAHMİNİN 

YAPILMASI  

 DR. ÖĞRT. ÜYESİ EMİNE 

EKİNCİ DAĞTEKİN 

DİYARBAKIR MELİK AHMET 

PAŞA HAMAMI RESTİTÜSYON 

YORUMU 

PROF. DR. M. CİHAN AYDIN & İNŞ. 

MÜH. M. SERHAT HASANOĞLU &  

ARŞ. GÖR. ALİ EMRE ULU  

 

KUYULU İÇME SUYU 

HATLARINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ

  

DR. PELİN DEMİR & DOÇ. DR. 

OSMAN İRFAN İLHAK & PROF. DR. 

GÜLSÜM  

ÖKSÜZTEPE 

 

MODİFİYE ATMOSFER 

PAKETLEMENİN TULUM 

PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK 

KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ  

 ARŞ. GÖR. CANER ÇAKI & 

ÖĞR. GÖR. MEHMET OZAN 

GÜLADA &  

ARŞ. GÖR. MEHMET ALİ GAZİ  

 

NAZİ ALMANYASI İŞGALİ 

ALTINDAKİ HOLLANDA’DA 

WAFFEN-SS PROPAGANDA 

FAALİYETLERİ ÜZERİNE 

İNCELEME 

PROF. DR. M. CİHAN AYDIN & ARŞ. 

GÖR. ALİ EMRE ULU  

 

YAN SAVAKLARDA SU YÜZÜ 

PROFİLLERİNİN FARKLI 

YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMESİ 

NUR CEREN DİZDAROĞLU & DOÇ. 

DR. ŞÜKRÜ HAYTA 

 

 NEMRUT KRATER GÖLÜNDEKİ 

PHRAGMİTES AUSTRALİS (CAV.) 

TRİN.EX STEND BİTKİSİNİN AĞIR 

METAL İÇERİĞİNİN TESPİTİ  

 

 ARŞ. GÖR. MEHMET ALİ GAZİ 

&  

ÖĞR. GÖR. MEHMET OZAN 

GÜLADA & ARŞ. GÖR. CANER 

ÇAKI 

 

NAZİ ALMANYASI’NDA 

VOLKSTURM PROPAGANDA 

POSTERLERİ ÜZERİNE 

İNCELEME 

GÜRKAN GÜRGÜZE & PROF. DR. 

İBRAHİM TÜRKOĞLU  

 

OTONOM DİFERANSİYEL 

SÜRÜCÜ MOBİL ROBOTUN 

KİNEMATİK MODELİ  

NUR CEREN DİZDAROĞLU & DOÇ. 

DR. ŞÜKRÜ HAYTA  

 

NEMRUT KRATER GÖLÜ 

ÇEVRESİNDE DOĞAL OLARAK 

YETİŞEN JUNCUS 

İNFLEXUS L. TÜRÜNÜN 

HİPERAKÜMÜLATÖR 

ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ  

 DR. MUSTAFA YİĞİTOĞLU 

 

 ACIMAK ROMANI 

BAĞLAMINDA EDEBİYAT VE 

EMPATİ İLİŞKİSİ  

GÜRKAN GÜRGÜZE & PROF. DR. 

İBRAHİM TÜRKOĞLU  

 

OTONOM DİFERANSİYEL 

SÜRÜCÜ MOBİL ROBOTUN 

DİNAMİK MODELİ  

DR. ÖĞR. ÜYESİ YELİZ ÇAKIR 

SAHİLLİ  

 

CİVA TOKSİSİTESİ VE CİVANIN 

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE 



 

ETKİLERİ  

 DR. MUSTAFA YİĞİTOĞLU  

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN 

“CANIM İSTANBUL” 

ŞİİRİNDE 

MEKÂNA DAİR SÖYLEMLER

  

FATMIRA SHEHU & ENKELA ZANI 

& SUZANA KOLA & ERMIRA 

MARKU & BIZENABIJO 

 

OCCURRENCE    OF    AFLATOXIN    

M1    IN    ALBANIAN    RAW    

MILK DETECTED BY ELISA 

TECHNIQUE 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YELİZ ÇAKIR 

SAHİLLİ  

 

KADMİYUM TOKSİSİTESİNİN 

MEKANİZMASI VE 

KADMİYUMUN İNSAN SAĞLIĞI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET 

SAYLIK & 

ÖĞRETMEN, TURGAY 

YILDIZÖZ &  

ÖĞRETMEN, UĞUR KAPLAN &  

ÖĞRETMEN, SERHAT YILDIZ  

 

PATERNALİST LİDERLİĞİN 

ÖRGÜTSEL 

SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ

  

DR. ÖĞR. ÜYESİ, YELİZ İPEK  

 

FARKLI KRİSTAL SUYU İÇEREN 

ÇİNKO BORATLARIN PVC’NİN 

YANMA DAYANIMININA KATKISI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSUN EKİNCİ & 

DOÇ. DR. CENAP EKİNCİ  

 

HEPATİK İSKEMİ REPERFÜZYON 

HASARINDA SİLDENAFİLİN  

KALP ÜZERİNE KORUYUCU 

ETKİSİ  

 DR. ÖĞR. ÜYESİ, YELİZ İPEK 

 

 NANO VE MİKRO BOYUTLU 

ÇİNKO BORATIN PVC’NİN 

YANMA DAYANIMININA ETKİSİ 

ASSİS. PROF.  DR İLKAY BARITCI & 

ASSOC. PROF. NİHAT TEKEL  

 

SOME HORMONE PARAMETERS 

IN PREGNANCY PERIOD  IN 

ROMANOV X AWASSI 

CROSSBREED SHEEP  

 YL. ROJDA BÖÇKÜN  

 

GRAYSON PERRY’NİN 

WALTHAMSTOW TAPESTRY 

İŞİ ÜZERİNE İKONOGRAFİK 

ÇÖZÜMLEME  

DOÇ. DR. EMEL KİLİT DOĞAN &  

SANİYE İLGİN &  DR.ÖĞR.ÜYESİ 

SİNEM ERDEN GÜLEBAĞLAN 

 

YOĞUNLUK FONKSİYONELİ 

TEORİSİ İLE NiAs 2 KRİSTALİNİN 

YAPISAL, ELEKTRONİK, 

ELASTİK ÖZELLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 

ASSİS. PROF.  DR. İLKAY BARITCI  

 

CHANGES OF BLOOD 

PARAMETERS IN  ROMANOV X 

AWASSI CROSSBRED SHEEP 

 ROJDA BÖÇKÜN  

 

SAVAŞIN RESİM SANATINDA 

YANSIMALARININ 

İKONOGRAFİK 

ÇÖZÜMLENMESİNE, 2 

ÖRNEK: GOYA VE PİCASSO

  

DOÇ. DR. EMEL KİLİT DOĞAN &  

FERHAT ARSLANBAŞ & DR. ÖĞR. 

ÜYESİ SİNEM ERDEN 

GÜLEBAĞLAN 

 

CoAsS KRİSTALİNİN YAPISAL, 

ELEKTRONİK VE OPTİK 

ÖZELLİKLERİNİN FARKLI 

BASINÇLAR ALTINDA 

YOĞUNLUK FONKSİYONELİ 

TEORİSİ İLE İNCELENMESİ  

ZİR.MÜH. HÜSEYİN AKILLI & DR. 

ÖĞR. ÜYESİ FATİH ÇIĞ & DR. ÖĞR. 

ÜYESİ. MİNE PAKYÜREK  

 

AN EXAMPLE OF PRECISE 

AGRICULTURAL APPLICATIONS: 

CORN BREEDING  

 KHADZHIMURAT KHADZHIEV 

 

ANOMALY DETECTION TAYPES 

AND TECHNIQUES FOR BIG 

DATA 

BİOLOG YUSUF AÇAN & DR. ÖĞR. 

ÜYESİ. MİNE PAKYÜREK 

 

STATUS OF NUTRITIONAL 

PROCESSING AND ASSESMENT 

FACILITIES OF SIIRT PISTACHIO 

 ÖĞR. GÖR. PELİN YOLCU 

 

TEPENİN ARDI 

FİLMİÖZELİNDE 

GÖSTERGEBİLİMSEL FİLM 

ÇÖZÜMLEMESİ VE 

ANLAMLANDIRMA  

YÜKSEK ZİRAAT MÜH. 

MUHAMMET ÖNER & DOÇ. DR. 

MEHMET YILDIRIM 

 

BAZI YEREL VE TESCİLLİ 

MAKARNALIK BUĞDAY 

ÇEŞİTLERİNİN YÜKSEK 

SICAKLIĞA TEPKİLERİNİN 

TRANSPİRASYON YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

DAUTBEK A.N. 

 

NUMERICAL MODELING OF THE 

JOINT TRANSFER OF MOISTURE 

AND HEAT IN THE SOIL 

TAMAR BERIDZE 

 

KRALİÇE TAMAR 

PROF. DR. GÜLZAR 

İBRAGİMOVA  

 

Sovetləşmə və Azərbaycan 
torpaqlarının Ermənistana 
verilməsi prosesi



 

 ÖĞR. GÖR. PELİN YOLCU 

 

 SUSUZ YAZ FİLMİ ÖZELİNDE 

TÜRK SİNEMASINDA SANSÜR 

UYGULAMALARINA 

ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 

  

 KHORRAM MANAFİDİZAJİ  

 

TEBRİZ GÖK MESCİT 

ÇİNİLERİNİN İNCELENMESİ 

  

 ŞENGÜL ACİL  

 

TRACEY EMİN’İN MY BED 

ADLI ESERİ ÜZERİNDEN 

SANAT, CİNSİYET VE 

MAHREMİYET OKUMASI

  

  

 DR. ABDULSEMET AYDIN  

 

BİR PLASTİK SANAT ANALİZİ 

ÖRNEĞİ OLARAK 

DİYARBAKIR ULU CAMİİ 

DOĞU GİRİŞ KAPISI 

ÜZERİNDEKİ ASLAN-BOĞA 

MÜCADELESİ RÖLİYEFİ

  

  

 BARIŞ AYDIN 

 

GÖRSEL KİMLİK 

TASARLAMA SÜRECİNDE: 

LOGO TASARIMI 

  

 

CONSTRUCT 

  

    

 

PROF. DR. YUNIR 

ABDRAHIMOV 

 

OIL AS A SOCIAL 

pc
Typewritten text
YABANCI DAVETLİ KONUŞMACILARAMANEH MANAFIDIZAJI (TEBRIZ İSLAMI SANATLAR ÜNIVERSITESI – İRAN )KHORRAM MANAFIDIZAJI (TEBRIZ İSLAMI SANATLAR ÜNIVERSITESI – İRAN ) GÜLTEKIN.  I.  AJALOVA  (AZERBAIJAN  MEDICAL  UNIVERSITY-  AZERBAYCAN)KHADZHIMURAT KHADZHIEV (KABARDINO BALKARIAN STATE UNIVERSITY-RUSYA FEDERASYONU)DAUTBEK A.N. (AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY- KAZAKISTAN) FATMIRA SHEHU (AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA- ARNAVUTLUK) PROF. DR. YUNIR ABDRAHIMOV (UFA STATE PETROLEUM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY- RUSYA)TAMAR  BERIDZE ( BATUM SHOTA RUSTAVELI DEVLET ÜNIVERSITESI- GÜRCISTAN )НАСИБОВА СЕВИНДЖ ХАЛИЛ ГЫЗЫ (БАКИНСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, АЗЕРБАЙДЖАН)



UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 
 

                 
www.anadolukongre.org                  ISBN: 978-605-69046-7-7              UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

2019 

 İÇİNDEKİLER     

KONGRE KÜNYESĠ    
 

FOTOĞRAF GALERĠSĠ  
 

BĠLĠM KURULU   
 

KONGRE PROGRAMI 
 

ĠÇĠNDEKĠLER    
 

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİN TAM METİNLERİ 

ġefika Ergin  

1 

 
DİYARBAKIR İLİ KIRSAL MİMARİSİNDE MALZEME KULLANIMI VE MİMARİ ÖZELLİKLER 

ġefika Ergin  

12 

 
TOPRAK ESASLI SIVA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Kübra Toprak & Tahir Atıcı 
 

29 ÜLKEMİZDE Kİ DEMİR ÇELİK SANAYİ ATIK SULARININ YÖNETİMİ 

Mehmet Kaplan 
35 

 DİYARBAKIR İLİ BAĞ ALANLARINDAKİ ÖRÜMCEK (ARANEAE) TÜRLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Halit Özen & Cafer Yazıcıoğlu   
42 

 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA ULAŞIM  

AĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ 

Tuba Hatice Doğan 

56 INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF OIL/FAT TYPE ON BASIC FUEL PROPERTIES AND 

PRODUCT YIELD OF BIODIESEL 

Zeynep Çelik-OkumuĢ & Tuba Hatice Doğan 
61 

ISOTHERM EXAMINATION OF WATER ADSORPTION IN BIODIESEL 

Mustafa Selçuk Keskin & Haluk Kejanlı & Sedat Bingöl 

69 TİTANYUM VE 6063 ALÜMİNYUM LEVHALARIN DİFÜZYON KAYNAK YÖNTEMİ İLE 

BAĞLANTI SÜRESİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ 

Selçuk Keskin & Haluk Kejanlı & Sedat Bingöl 

76 304 PASLANMAZ ÇELİK İLE GR5 METALLERİN FARKLI DİFÜZYON KAYNAK SÜRESİ İLE 

MEKANİK ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI 

Özge Mersin Pelioğlu & Mehmet Eroğlu 
83 

DİŞLİ KUTUSUNDA OLUŞAN HATANIN TİTREŞİM ANALİZİ YOLU İLE BELİRLENMESİ 

M. Fırat Baran &  M. Zahir DÜZ 

94 SULU ÇÖZELTİLERDE BAKIR (II) İYONLARININ BİYOSORPSİYON İLE 

UZAKLAŞTIRILMASI VE KİNETİK ÇALIŞMALAR 

Enver KENDAL    

117 YAZLIK VE YEMLİK ARPA GENOTİPLERİN BAZI ÖZELLİKLER BAKIMINDAN 

SELEKSİYONU 

Enver KENDAL     

128 SU BASKINLARINA VE YÜKSEK TABAN SU SEVİYELERİNE KARŞI  DAYANIKLI EKMEKLİK 

BUĞDAY GENOTİPLERİNİN BELİRLENMESİ 

Zekiye Ġrem Gözübol & Emrah Önder & Uğur Arcagök 
140 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERE GENEL BAKIŞ 

Melis Ercan & Emrah Önder & Uğur Arcagök 
148 

BÜYÜK VERİ: MUHASEBE UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Merve BoĢat & Emrah Önder & Uğur Arcagök 

164 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI: LİTERATÜR 

TARAMASI 



UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 
 

                 
www.anadolukongre.org                  ISBN: 978-605-69046-7-7              UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

2019 

M. Cihan Aydın & M. Serhat Hasanoğlu & Ali Emre Ulu 
175  

KUYULU İÇME SUYU HATLARINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ 

M. Cihan Aydın & Ali Emre Ulu 

185 YAN SAVAKLARDA SU YÜZÜ PROFİLLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMESİ 

KUYULU İÇME SUYU HATLARINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Gürkan Gürgüze & Ġbrahim Türkoğlu 
193 

OTONOM DİFERANSİYEL SÜRÜCÜ MOBİL ROBOTUN KİNEMATİK MODELİ 

Gürkan Gürgüze & Ġbrahim Türkoğlu 
204 

OTONOM DİFERANSİYEL SÜRÜCÜ MOBİL ROBOTUN DİNAMİK MODELİ 

Yeliz Ġpek 

213 FARKLI KRİSTAL SUYU İÇEREN ÇİNKO BORATLARIN PVC’NİN YANMA DAYANIMININA 

KATKISI 

Edip AvĢar   & Ezgi Erdoğan & Kadir Alp 

219 GÜBRE ÜRETİM FAALİYETİNİN HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN HAVA KALİTE 

MODELLEME PROGRAMI YOLUYLA BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Edip AvĢar  & Ezgi Erdoğan & Kadir Alp 

237 BİR ENDÜSTRİYELTESİS’TE MEVCUT BACALARIN ATMOSFERE YATAY VE DİKEY 

AÇILMASININ HAVA KALİTESİNE ETKİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yıldırım Ġsmail Tosun 

251 KÖMÜRÜN HAYVAN DIŞKISI VE ATIK ODUN İLE PELETLENEREK MİKRODALGA 

AUGERFIRINDA YAKILMASI 

Yıldırım Ġsmail Tosun 

264 İÇME SUYU KİRLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN JEOBARİYER- KÖMÜR ŞLAMI BİTÜM 

EMÜLSİYONLU ENJEKSİYON 

Muhammed Hamidullah Özlük & Ercan IĢık & Enver günsel & Aydın Büyüksaraç& 

Mehmet Cihan Aydın 
272  

20 ŞUBAT 2019 MEYDANA GELEN AYVACIK DEPREMİNDE YIĞMA YAPI HASARLARININ 

İNCELENMESİ. 

Muhammed Hamidullah Özlük & Ercan ıĢık & Enver Günsel & Aydın Büyüksaraç &  

Mehmet Cihan Aydın 284 

YIĞMA YAPILAR İÇİN HASAR DERECELENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 

M. Tansu BaydaĢ & Ercan IĢık & Nusret Bozkurt & Erden Ozan Karaca 
296 

DONATI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİN YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 

M. Tansu BaydaĢ & Nusret Bozkurt & Ercan IĢık & Erden Ozan Karaca 

307 BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Erden Ozan Karaca & Nusret Bozkurt & Ercan IĢık & M. Tansu BaydaĢ 

318 BETONARME BETONU İLE İLGİLİ KURALLARIN YÖNETMELİKLERE BAĞLI DEĞİŞİMİNİN 

İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Erden Ozan Karaca & Aydın Büyüksaraç & Nusret Bozkurt & Ercan IĢık & M. Tansu 

BaydaĢ 
328 

ZEMİN İLE İLGİLİ PARAMETRELERİN 2007 VE 2018 DEPREM YÖNETMELİKLERİ 

KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Hakan Demir & Fatma Meral Halifeoğlu 
340 

TARİHİ ŞANLIURFA TİCARİ ALANI İÇERİSİNDE BEDESTEN (KAZAZ PAZARI)’İN YERİ 

Evin Akmaz Bilgiç & Fatma Meral Halifeoğlu 

348 TARİHİ DİYARBAKIR CAMİLERİ İÇERİSİNDE HOCA AHMET CAMİ (AYNİ MİNARE 

CAMİ)’NİN YERİ 

Nursen IĢık & Fatma Meral Halifeoğlu 

359 TARİHİ DİYARBAKIR CAMİLERİNDE TESPİT EDİLEN TAŞIYICI SİSTEM HASARLARI İLE 

GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 

Nursen IĢık & Fatma Meral Halifeoğlu 
377 

TARİHİ DİYARBAKIR HANLARINDA TAŞIYICI SİSTEM SORUNLARININ GÖZLEMSEL 



UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 
 

                 
www.anadolukongre.org                  ISBN: 978-605-69046-7-7              UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

2019 

TESPİTİ VE ÖNERİLER 

Gülin Payaslı Oğuz 
395 

BİTLİS'TE II. ABDULHAMİT DÖNEMİ YAPISI:  "BİTLİS ŞARBAYLIĞI" 

Meltem Tekin & Gülin Payaslı Oğuz 

403 TARİHİ YAPILARDA MEKÂNSAL BELLEĞİN KORUNMASI: VAHAP AĞA HAMAMININ 

DÖNÜŞÜMÜ 

H.Turan Akkoyun 

420 THE EFFECT OF BORIC ACID ON FATTY ACID COMPONENTS IN THE LUNG TISSUE OF 

RATS EXPOSED TO MERCURY CHLORIDE 

Mahire Bayramoğlu Akkoyun & Ferda Candan 

425 FATTY ACID CONTENTS AND Α-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITY OF EXTRACT OF ROSA 

PISIFORMIS FRUITS 

Yakup Aslan & Hawsar S. Hussein & Abdullah S. Seerwan & Ġsa Cavidoğlu 

432 SİYAH KURU ÜZÜM SUYU İÇİN BAZI KALİTE VE GÜVENLİK PARAMETRELERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Talha Burak AlakuĢ & Ġbrahim Türkoğlu 

458 FOKAL VE FOKAL OLMAYAN BEYİN SİNYALLERİYLE DERİN ÖĞRENME KULLANARAK 

EPİLEPSİ NÖBETİ TAHMİNİN YAPILMASI 

470 MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEMENİN TULUM PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK 

KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Nur Ceren Dizdaroğlu & ġükrü hayta 

487 NEMRUT KRATER GÖLÜNDEKİ PHRAGMİTES AUSTRALİS (CAV.) TRİN.EX STEND 

BİTKİSİNİN AĞIR METAL İÇERİĞİNİN TESPİTİ 

Nur Ceren Dizdaroğlu & ġükrü hayta 

498 

TÜRÜNÜN HİPERAKÜMÜLATÖR ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Yeliz Çakır Sahilli 
506 

CİVA TOKSİSİTESİ VE CİVANIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yeliz Çakır Sahilli 

513 KADMİYUM TOKSİSİTESİNİN MEKANİZMASI VE KADMİYUMUN İNSAN SAĞLIĞI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Hüseyin Akıllı & Fatih Çığ & Mine Pakyürek 
521 

HASSAS TARIM UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK: MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Yusuf Açan & Mine Pakyürek 
543 

SİİRT FISTIĞI İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSLERİNİN DURUMU 

Emine Ekinci Dağtekin 

 
 

 

  

 

  

 

 

UÇ ALMA VE MEPIQUAT CHLORIDE UYGULAMALARININ (MC) PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.)
 BAZI LİF KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  
 

555 
DİYARBAKIR  GELENEKSEL HAMAMLARINDA SÜSLEME 

Emine Ekinci Dağtekin 
564 

DİYARBAKIR MELİK AHMET PAŞA HAMAMI RESTİTÜSYON YORUMU  

NEMRUT KRATER GÖLÜ ÇEVRESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN JUNCUS İNFLEXUS L. 

Pelin Demir & Osman İrfan İlhak & Gülsüm Öksüztepe 

pc
Typewritten text
Hülya Kalın & Sema Başbağ & Remzi Ekinci

pc
Typewritten text
572

pc
Typewritten text
BAZI PAMUK (G. hirsutum L.) GENOTİPLERİNİN YAPRAK İÇERİKLERİ VE BAZI PAMUK ZARARLI POPÜLASYONLARI ARASINDAKİ İKİLİ İLİŞKİLERİN İRDELENMESİ

pc
Typewritten text
Remzi Ekinci & Sema Başbağ & Musa Büyük

pc
Typewritten text
581



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

1 

DĠYARBAKIR ĠLĠ KIRSAL MĠMARĠSĠNDE MALZEME KULLANIMI VE MĠMARĠ 

ÖZELLĠKLER 

 

Dr. Öğr. Üyesi ġefika Ergin 

Dicle Üniversitesi  

 

ÖZET  

Kırsal yerleşmeler doğal çevre verilerinin, yöre halkının yaşam kültürü ve ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillenmesi ile oluşan yerleşimlerdir. Her yerleşim bölgesi kendi yerleşim 

dokusuyla doğasını, kültürünü ve sosyal yaşantısını yansıtan izler barındırır. Kırsal 

yerleşimlerdeki yapılarda, bulundukları bölgenin jeolojik, coğrafik ve topografik koşullarına 

göre farklı malzeme ve yapım tekniğinin kullanıldığı görülür. Her yerleşim bölgesi, 

bulunduğu bölgenin jeolojik özelliğine bağlı olarak malzeme kullanımı açısından farklılık 

göstermektedir. Yöresel yerleşimlere ait malzeme kullanımının ve yapım tekniklerinin 

incelenmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından önemli olmaktadır. 

Diyarbakır ilinin kırsal yerleşim bölgelerinde, bulunduğu yerde fazla bulunan, kolay temin 

edilen malzemelerin kullanımı mevcuttur. Bölgenin kırsal yerleşimlerde kullanılan yapı 

malzemeleri, yapılaşmaların yer aldığı bölgelerin topografik ve jeolojik özellikleri ile 

ilişkilidir. İlin kırsal bölgelerinde kullanılan yapı malzemeleri, yerleşimin bulunduğu bölgenin 

jeolojik yapısının farklılığına göre değişkenlik göstermektedir. Her yerleşim bölgesinde, 

bulunduğu yerde var olan malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. İl sınırları içerisinde 

bölgeden bölgeye değişkenlik gösteren malzeme çeşitliliği, kullanım türleri ve yapım tekniği 

farklılıkları, bölgenin kırsal mimari çeşitliliğine katkı sağlamıştır. İlin farklı bölgelerindeki 

malzeme farklılıklarının ve kullanımının değişkenliği, her yerleşim bölgesi için ayrı bir özgün 

mimari karakter oluşumunu sağlamıştır. Çalışmada, Diyarbakır ilinin farklı jeolojik ve 

topoğrafik özelliklere sahip bölgelerinde yer alan kırsal mimari yerleşimlerine ait konut 

yapılarında kullanılan malzeme türleri, kullanım çeşitliliği ve yapım sistemleri mimari 

özellikleri ile ele alınarak incelenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Kırsal mimari, Yerel malzeme, Geleneksel mimari 

 

1-GĠRĠġ 

Kırsal yerleşmeler geniş bir zaman dilimi içerisinde doğal ve yapılı çevre ile bütünleşen 

organik bir gelişme sonucunda oluşmuştur. Her yerleşim bölgesi kendi yerleşim dokusuyla 

doğasını, kültürünü ve sosyal yaşantısını yansıtan izler barındırır. Kırsal yerleşimlerin ana 
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unsuru olan yöresel yapılar, yöre insanlarının sosyal ve kültürel yaşam şekli, geçim 

kaynakları, iklimsel faktörler, topografya ve malzeme gibi değişken etkenler ile özgün 

yerleşme dokusunu oluşturur [1] [2].  

Yerel yerleşimlerin mimari çeşitliliğine katkı sunan karakteristik unsurların başında yerel 

malzeme türü ve kullanım teknikleri gelmektedir. Bölgeden bölgeye farklılık gösteren kırsal 

yapılaşmalarda yerleşim bölgesinin jeolojik yapısı, malzeme kullanımı açısından belirleyici 

etken olmaktadır. Yerel yapılaşmalarda, yerleşimin yer aldığı bölgenin jeolojik, coğrafik 

özellikleri doğrultusunda kolay temin edilebilen ve az maliyet gerektiren yapım 

malzemelerinin kullanımı yaygın olarak görülür. Yöreden yöreye değişkenlik gösteren 

fiziksel çevre verileri ise, malzeme türlerinin farklı yapım sistemleri ile kullanımının 

oluşumunu geliştirmiştir. Bu bakımdan kırsal konut kimliğini yansıtan en önemli gösterge 

yerel malzemelerin farklı yapım sistemleri ile inşa edilmiş olmalarıdır. Malzeme kullanım 

türlerindeki bu farklılık ise, her yöredeki kırsal mimarinin çeşitliliğinin artmasına katkı 

sunmuştur[1].   

Diyarbakır ilinin farklı bölgelerinde yer alan kırsal yerleşimlerdeki mimari yapılaşmalarında 

da özgün mimari kimlik çeşitliliği görülmektedir.  Bu çeşitliliği oluşturan en önemli unsur, 

bölgeden bölgeye değişen malzeme kullanımı ve yapım sistemi teknikleri olmaktadır. İlin 

kırsal mimari özelliklerinde belirleyici olarak çeşitli türdeki doğal taşlar, kerpiç tuğlalar, 

ahşap, toprak kökenli harç ve sıva gibi çeşitli malzemeler önemli rol oynamaktadır. 

 

2. DĠYARBAKIR ĠLĠ KIRSAL MĠMARĠSĠNDE MALZEME KULLANIMI  

Yerel malzemeler, kırsal mimari kimliğin oluşumunda yapıların en belirgin bileşenidir. 

Yerleşim yerlerinin yakın çevresinde bulunan yerel malzemeler, temin edilmesi kolay ve bol 

olması nedeniyle ekonomik açıdan en önemli tercih nedenidir. Yöreden yöreye farklılaşabilen 

yerel malzemelerin çeşidinin en belirleyici etkeni, bölgenin jeolojik yapısıdır. Bölge 

jeolojisinin yapısına göre çeşitlilik gösteren yerel malzemeler yerleşim bölgelerinin özgün 

mimarisini oluşturan en belirgin unsur olmaktadır. Diyarbakır ilinin Güneybatı bölgesinde 

bulunan Karacadağ‟ın bazalt lavları bu bölgenin kırsal mimarisinde en temel yapım 

malzemesini oluşturur. İlin diğer kırsal bölgelerindeki yerleşim yapılarında jeolojik 

özelliklerin farklılığı nedeniyle bazalt taşının kullanımı görülmez. Bu bölgelerdeki yerel 

yapılaşmalarda ise kalker taşı, kerpiç ve ahşap yapım malzemesi olarak kullanılır.   

 

 

2.1. TaĢ Kullanımı ÇeĢitliliği 
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Yapım malzemesi olarak taş kullanımı, gerek türüne bağlı olarak zaman içerisinde oluşan 

tahribatlara karşı gösterdiği direnç, gerekse uzun yıllarca ayakta kalabilen bir malzeme olması 

nedeniyle geçmişten beri yaygın olarak kullanılmıştır. Yapılarda kullanılan taş türlerinin 

özellikle homojen yapılı, atmosfer etkilerine dayanıklı, basınç mukavemeti ve fiziksel 

özellikleri yüksek olması tercih edilmektedir. Taş duvarlar, taş türüne bağlı olarak, örgü 

teknikleri ve dokuları ile yörenin fiziksel yapısını oluşturan ve mimari kimliği belirleyen yapı 

elemanlarıdır. Diyarbakır ilinin güney batı bölgesinin jeolojik yapısı nedeniyle bu bölgedeki 

kırsal yerleşimlerin tek yapım malzemesi bazalt taşıdır. Bu bölge dışındaki diğer bölgelerde 

kullanılan taş türü ise kalker taşıdır[5].  

Diyarbakır güney batı bölgesinde kırsal mimari yerleşmelerinin temel malzemesini oluşturan 

bazalt taşı, magmatik, homojen görünümlü, çok sert ve ağır bir taştır. Koyu gri ve siyah 

renklidir. İnce kristalli bir yapıya sahiptir. İçerdiği mineraller gözle görülmeyecek kadar 

küçüktür.  

Bazalt, akıcı ve bazik lavların soğuma yüzeyine dik olarak beş ve altı kenarlı sütunlar şeklinde 

katılaşması ile oluşmuştur. Ayrıca bu çeşit lavların hava ile temas eden dış kısımları ve akıntı 

uçları boşluklu olabilir. Bu durum taşa bir cüruf görünümü verir. Soğumakta olan lavdan 

çıkan gaz tanecikleri bu boşlukların oluşumunu sağlar. Taşın iç kısımlarına gidildikçe 

boşluklar küçülür ve sayıları azalır. Bu tür bazalta gözenekli bazalt denir. Suyu daha fazla 

emer ve soğurma özelliği fazladır. İşlenmesi kolaydır. Gözeneksiz bazaltın ise düz bir yapısı 

vardır. Daha sert bir yapıya sahip olan gözeneksiz bazalt darbeye karşı güçlü olup, taşıyıcılık 

özelliği güçlüdür [7]. Gözenekli bazaltın su emme özelliği yüksek olduğundan yapının 

döşemesinde kullanılır ve özellikle yaz aylarında ortamda mikroklimatik etki yaratmaya 

yardımcı olur. 

Yerel mimaride kullanımı yaygın olan diğer bir taş türü ise kalkerdir. Kalker, tortul bir taş 

olup, kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur. İçinde yer alan maden oksitlerin etkisi ile değişik 

renklerde görünür. İşlenmesi kolaydır. Yapıda moloz taşı, yonu taşı, kaplama taşı olarak 

kullanılır[7]. 

Diyarbakır ili yerel mimarisinde taş kullanımını, temel, taşıyıcı duvar, lento, saçak, avlu 

duvarı gibi mimari bileşenlerin çoğunda görmek mümkündür. Bu mimari bileşenlerin taş 

malzeme kullanımındaki çeşitliliği, yöredeki yerleşim dokusunun çeşitliliğinde ayırt edici 

özellik kazandırmıştır. 

Bazalt taşlar bazen moloz taş çoğunlukla da kaba yonu şekilde örgü sistemlerinde 

kullanılmıştır. Kaba yonu şeklinde kullanılan örgüde bağlayıcılık harçla sağlanmıştır. Bunun 

yanı sıra kuru örgü sistemiyle veya toprak bağlayıcılı olarak da bazalt taşının duvarlarda 
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kullanımları görülmektedir (Şekil.2.1).  Moloz taş olarak kullanımlarda, büyük taşların araları 

daha küçük taşlarla doldurularak taşların arasında boşluk bırakılmamaya özen gösterilerek 

taşıyıcılık niteliğine önem verilmiştir. Yapı dışında ayrı bir mekân olarak tasarlanan ahırların 

duvarları da moloz taşlarla kuru örgü sistemiyle örülür. Bunun yanı sıra avlu veya bahçe 

duvarlarında da bazalt taşı moloz taşlarla ve harçsız şekilde uygulanması yaygındır. Yapı 

duvarlarındaki harpuşta uygulamaları da düz ve plak şeklinde kesilmiş taş malzemedendir[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2.1 Taşın kaba yonu, moloz, kuru örgü kullanımı (Diyarbakır)     

 

 

Bölgede yaygın olarak kullanılan diğer bir taş türü olan kalker, yapılarda bazalta göre daha 

farklı örgü sistemi ve planlama türleri ile kullanılmıştır. Kullanılan kalker taşının topoğrafik 

etkenler ve yapım tekniği farklılığı ile de kırsal yerleşimlerin mimari dokusunun oluşmasında 

ana unsur olmuştur. Duvar cepheleri kullanılan örgü tekniğe ve taş türüne göre karakteristik 

bir görünüm kazanmıştır[5].  

Duvar elemanı olarak kalker taşının kullanımı kaba yonu ve moloz olarak görülür. Taş 

boyutlarının düzenli ve düzensiz kullanımları mevcuttur. Bağlayıcılıkları ise harçla sağlanır. 

Kırsal mimari örneklerinde duvarın örgü sıralarını düzenlemek ve duvarı desteklemek 

amacıyla duvar yüksekliği boyunca yaklaşık 50 cm ara ile ahşap hatıl kullanılır (Şekil.2.2). 

Duvarların örgü sisteminde köşelerde kullanılan taşlar daha uzun ölçülerdedir. Kapı ve 

pencerelerin üzerinde kullanılan hatıllar kalker veya ahşap olabilmektedir. Bazı yapıların kapı 

ve pencerelerinde kemerler mevcuttur (Şekil.2.3). Pencerelerde yarım daire kemer veya düz, 

kapılarda ise yarım daire ve sivri kemer kullanımı görülür. Kemerlerde kullanılan kalker taşı 

daha uzun ölçülerdedir. Kalker taşı yapı dışında, avlu veya bahçe duvarlarında moloz ve 

harçsız şekilde uygulanmaktadır. Dağlık Bölgelerdeki mimari planlamalarda evler iki katlı 

olup, ikinci kata ulaşımda kullanılan merdivenler de taş malzeme ile yapılmaktadır[5]. 

Yöredeki yapıların geleneksel sıva ve harç uygulamalarında kullanılan bağlayıcı, toprak 

kökenli malzemelerden oluşmaktadır. Plastik özelliğe sahip olan bu toprakların içerisine 

saman, kıtık gibi lifli malzemeler katılarak hazırlanan sıvalar, taş duvarların iç ve dış 

yüzeylerine uygulanır. Taş duvar örgü sistemlerinde homojen bir kesit elde etmek amacıyla 
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dolgu ve örgü harcı şeklinde de kullanımı mevcuttur. Harçların içerisine kum kökenli 

agregalar da katılmıştır. İç yüzeyler sıvandıktan sonra üzerleri genellikle kireç badana 

tabakasıyla örtülmüştür. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2.2 Duvar örgüsünde ahşap hatıl kullanım örnekleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2.3 Kapı ve pencerede kemer kullanım örneği  

 

 

2.2. Kerpiç Kullanım ÇeĢitliliği 

Blok olarak şekillendirilerek güneşte kurutulan kerpiç, doğal ve sağlıklı bir malzeme olması, 

yöresel malzeme olarak kolay elde edilebilirliği, ucuza üretilmesi, iç mekânda konforlu, 

sağlıklı ve dengeli bir iklim sağlaması nedeni ile tercih edilen bir yapı malzemesi olarak 

kullanılmaktadır.  

Kerpicin ana malzemesi olan kil, en ufak kum danelerinden büyük taş kırıntılarına kadar 

ufalanmış sert maddeleri, bir hamur halinde birbirine bağlar. İyi hazırlanıp kurutulmuş kerpiç, 

oldukça homojen ve kompakt olduğundan taşıyıcı duvar malzemesi olarak yapılarda 

kullanılmaktadır[6]. 

Kırsal yerleşmelerde yapılaşmaların fiziksel oluşumu, malzeme ve malzeme kullanımı ile 

belirlenir. Yerleşme alanlarının yakınında bulunan malzemeler yerleşkelerin ana yapım 
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malzemelerini oluşturur. Diyarbakır yöresinin kırsal alanlarında taş malzemenin az, toprak 

malzemenin daha bol olduğu bölgelerde ana yapım malzemesini toprak oluşturur. Diyarbakır 

yöresi kırsal mimari planlamalarında kerpiç yapı örnekleri, ova yerleşimlerinde 

görülmektedir. Düz alanlarda inşa edilen kerpiç yapıların tümü tek katlıdır. İki katlı ev 

kullanım örnekleri görülmemektedir.  

Bu bölgelerdeki evlerin duvarlarında 30 - 35 cm uzunluğa, 15 - 17 cm genişliğe, 10 - 12 cm 

yüksekliğe sahip kerpiç bloklar kullanılmıştır. İncelenen kerpiç evlerin duvar kalınlıkları 

değişken olup ortalama olarak 50 cm kalınlığındadır. Toprağın içerdiği kilin bağlayıcılık 

özelliğinden yararlanılarak toprak, harç malzemesi olarak da kullanılmıştır. Balçık, kil, kum 

karışımı ile oluşturulan harç ile bütünleştirilerek duvar yapımı gerçekleştirilir.  

Kerpiç yüzeyler sıva tabakası olmadan, dış ortam şartlarına karşı dayanıklılık gösteremezler. 

Kerpici dış etkilerden korumak üzere yapılan çamur sıva kısa zamanda bozulur. Bu nedenle 

sık sık yenilenmesi gereklidir. Bu yenileme yapılmadığı zaman yapılar zarar görür. Bölgedeki 

yapı örneklerinin tümünde sıva uygulaması görülür (Şekil.2.4). Genellikle yapıların iç ve dış 

duvar yüzeylerine uygulanan toprak esaslı sıvalarının üzeri böceklenme ve ot oluşumuna 

engel olmak amacıyla kireç ile kaplanmıştır (Şekil.2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2.4 Kerpiç yapılarda toprak sıva kullanımı (Diyarbakır, 2012) 

 

Bölgedeki kerpiç yapı örneklerinde kapı ve pencere boşluklarının üzerinde ahşap hatıl 

kullanılır (Şekil.2.5). Kullanılan hatıl, altında kalan duvarın bir bütün olarak çalışmasını 

sağlayarak dayanımı artırmaktadır. Yapılarda kullanılan pencere boyutları küçük planlanmış 

olup dış yüzeyleri demir,  gibi malzemelerle ızgara sistemi oluşturularak kaplandığı görülür. 

Bu uygulama hem hane halkının güvenlik kaygısı nedeniyle, hem de küçükbaş hayvanların 

mekânlara girmesini engelleme amaçlıdır[5]. 
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Şekil.2.5 Kapı ve pencerede ahşap hatıl kullanımı 

 

Kırsal mimarinin başlıca malzemelerinden biri olan kerpiç, evler dışında ahır ve kümeslerin 

yapımında da kullanılır. Ahır olarak kullanılan ve büyük baş hayvanların barındığı mekânlar 

ya yapı planlaması dâhilinde veya yapının yakınında ayrık şekilde konumlanır. Küçükbaş 

hayvanların barındığı kümesler ise kerpiçten yapılmış olup, çoğunlukla yapıya dışarıdan 

bitişik konumlandırılırlar (Şekil.2.6). Kerpiç yapıların avlu ve bahçe duvarlarında ise moloz 

taş harçsız olarak kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2.6. Kümeslerin konumlandırılma şekli 

 

Duvarların ana malzemesini oluşturan toprak, yapıların üst örtülerinde de kullanılmaktadır. 

Bölgenin yerel mimarisinde üst örtü türü ahşap kirişleme üzerine toprak dam olarak 

uygulanmaktadır. Toprak damlar yörenin sıcak kuru iklimsel özelliği nedeniyle yöre insanının 

sosyal ve kültürel yaşantısı ile biçimlenmiştir. Toprak damlar ürün kurutma yeri, depolama 

alanı veya yazın yaşama ve yatma mekânı gibi işlevler üstlenmektedir Damlarda kullanılan 

toprağın içerisine saman, kıtık, tuz gibi maddeler katılmaktadır. Yoğun kar ve yağmur yağışı 

olan kış dönemlerinde bir taş silindir ile damdaki toprak sıkıştırılır.  Yerel halkın ihtiyacını 
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karşılamasına yardım eden bu üst örtü türü, mimari kimlik oluşumu üzerinde etkilidir. Düz 

çatılı mimari öğeler, kırsal dokuyu oluşturan unsurlardan biridir[5] (Şekil.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2.7 Üst örtü (toprak dam) 

2.3. AhĢap Kullanım ÇeĢitliliği 

Diyarbakır ilinin jeolojik yapısı ve özellikle iklimsel özellikleri, yapım malzemelerinin 

çeşitlenmesinde etkili olan faktörlerdir. Yörede yazlar çok sıcak, kurak ve uzun, kışlar soğuk 

ve az yağışlı geçer. Bu nedenle ormanlık alanlar yok denecek kadar azdır. Doğal bitki 

örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri oluşturur. Dicle nehri 

boylarında ise yer yer kavak ve söğüt ağaçları görülür. İklimsel özelliklere ve jeolojik yapıya 

bağlı olarak ormanlık alanların olmaması nedeniyle Diyarbakır yöresi yerel mimarisinde 

ahşabın kullanımı yaygın değildir. Ahşap malzemenin yapıda kullanım alanı yaygın olarak üst 

örtüde görülür. Mekân açıklıklarının kısa yönünde ahşap kirişler yer alır. Ahşap kirişler 

üzerine bu kirişlere dik yönde ya ahşap hasırlar ya da kaplama tahtaları döşenir. Döşenen 

ahşapların üzerine ise kerpiç hamuru dökülmek suretiyle üst örtü oluşturulur[5].  

 

Diyarbakır ilinin kuzey doğu bölgesindeki Silvan ilçesinin dağlık alanlarındaki yerleşimlerde 

duvar malzemesi olarak kalker ile ahşap birlikte kullanılmaktadır. Bu alanlardaki 

uygulamalarda duvar örgüsü içerisinde ahşap hatılın kullanıldığı görülür. Duvarın taşıyıcılık 

özelliğini arttırmak amacıyla kullanılan ahşap hatıllar bazı yapılarda düzenli aralıklarla 

olmaksızın sıkça, bazı yapılarda ise yaklaşık 50 cm ara ile kullanılmıştır [5] (Şekil.2.8). 
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Şekil.2.8 Duvarlarda ahşap hatıl kullanım örnekleri 

 

Kırsal mimari planlamalarda mekân boyutunun biçimlenmesinde tavanda kullanılan ahşap 

kirişlemelerin uzunluğu belirleyici olmaktadır. Yerel yapı kullanıcılarının yaşama ihtiyaçları 

için tasarlanan yaşama mekânı, mutfak, depo, banyo gibi mekânların ahşap kiriş 

uzunluklarına bağlı biçimlenen boyutlanması kullanım gereksinimleri bakımından yeterli 

olmaktadır. Ancak bu mekân boyutları büyük baş hayvanların barındığı ahırlar açısından 

yetersiz olmaktadır. Ahırlar, boyutsal olarak belirlenen temel büyüklük tipinin yan yana 

tekrarlanması ile boyutlandırılarak kullanılmaktadır. Bu boyutlandırmada tavanda kullanılan 

ahşap kirişlemeler, birbirine bindirilerek uzunluk kazandırılır. Ahşap kirişlerin birbirine 

bindirildiği noktalarda bu kirişlemelere dik yönde ayrı bir ahşap kiriş kullanılarak bu bindirme 

noktaları ahşap dikme ile desteklenmiş olunur. Ahşap malzeme bu şekilde mekân içerisinde 

üst örtü için taşıyıcı eleman olarak kullanılır [5] (Şekil.2.9). 
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Şekil.2.9 Ahır mekânlarında ahşap kirişleme kullanımı 

 

 

Ahşap malzeme kullanımını yapıda kapı ve pencere boşluklarının üst kısımlarında hatıl olarak 

görmek mümkündür. Bunun dışında kapı ve pencere kasalarında doğrama olarak da 
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kullanılmaktadır. Evlerin giriş bölümlerinde saçak yapımında da ahşabın kullanımı yer 

almaktadır (Şekil.2.10). Ahşap malzeme yörede bu tarz kullanım tipleri ile mimari dokuyu 

şekillendirmektedir[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Şekil.2.10 Saçak elemanı olarak ahşabın kullanımı 

 

Bazı evlerde taşıyıcı özelliği olmayan sadece mekânları ayırmak amacıyla iç mekânlarda 

bölücü duvar olarak 1 - 2 cm kalınlığında ahşap plakların kullanıldığı görülür (Şekil.2.11). Bu 

bölücü duvar kullanımları, iki katlı olan evlerin üst katlarında kullanılmaktadır. Taşıyıcı 

duvarların yanı sıra kullanılan bölücü duvarlar, iklimsel konforu sağlamada olumsuz etki 

yaratmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2.11 Bölücü duvar olarak ahşabın kullanımı 

 

3- SONUÇ 

Diyarbakır ili kırsal mimari yerleşmelerin biçimlenmesinde iklim, topografya, yerel malzeme 

olanakları, sosyal ve kültürel yapı gibi unsurların oldukça fazla etkili olduğu görülmektedir. 

Yöredeki kırsal yerleşimlerdeki konut yapılarının mimari özellikleri, malzeme kullanımı ve 

fiziksel çevre özelliklerine göre geliştirilen çözümlemeler ile çeşitlilik kazanmıştır. Malzeme 

kullanımı ve yapım sistemleri ile yörede birden fazla mimari kimlik oluşumları mevcuttur. Bu 

mimari kimlik çeşitliliğini yörenin farklı bölgelerindeki yerleşim karakterlerinde görmek 

mümkündür. Yerleşimlerde ayırt edici nitelik olan mimari karakterlerin belirlenmesi ve 
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uygulamaların geliştirilerek korunması, kırsal yerleşim çeşitliliğinin sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasına katkı sunacaktır. 
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TOPRAK ESASLI SIVA ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠNE YÖNELĠK BĠR 

ARAġTIRMA  

Dr. Öğr. Üyesi ġefika Ergin 

Dicle Üniversitesi  

ÖZET 

Toprak, her yerde kolay ve bol bulunabilmesi nedeniyle çok eski dönemlerden beri insanların 

kullandıkları konutların yapı malzemelerinden birini oluşturmuştur. Günümüzde de topraktan 

yapılmış olan kerpiç malzemenin halen kullanıldığı örnekler görülmektedir. Toprağın yapı 

malzemesi olarak hem her yerde kolay ve bol elde edilebilmesi, hem de topraktan oluşturulan 

yapının diğer malzemelere göre ekolojik olması açısından daha olumlu sonuçları 

bulunmaktadır. Bu nedenle çevre ile dost ve doğal bir malzeme olan toprak esaslı 

malzemelerin kullanımının yaygınlaştırılması yapı biyolojisi açısından da avantajlıdır. Bu 

amaçla kerpicin özelliklerinin iyileştirilmesi birçok çalışmaya konu olmaktadır. Günümüz 

çalışmalarında toprak malzemenin kullanıldığı duvar elemanının ve yüzeyindeki sıva 

özelliklerinin iyileştirilmesi, dış etkenlere karşı koruyuculuğunun sağlanabilmesi açısından 

halen araştırılan bir konu olmaktadır.  

Kerpiç duvar yüzeylerinin dış ortam koşullarından korunabilmesi ve olumsuz etkilere karşı 

direnç göstermesi, yapının korunumu açısından önemlidir. Duvar yüzeyini örten ve duvarı dış 

ortamın çevresel etkenlerine karşı koruyan sıvalar, duvarın koruyuculuğunun sağlanması 

bakımından önemli işleve sahiptir. Kil esaslı dış sıvalarda oluşabilecek hasarların en az 

düzeye indirgenebilmesi, kullanılan sıvanın özelliklerinin belirlenmesi ile mümkün 

olabilmektedir. Bu çalışmada kerpiç duvarların yüzeyine uygulanan toprak esaslı sıvaların 

fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla laboratuvar çalışmalarını 

kapsamaktadır. Yapılan çalışmada Diyarbakır ili, Bismil ilçesi, Yuvacık köyünden kil 

bağlayıcılı dış sıva numuneleri alınarak, deneysel çalışma yapılmıştır. Yapılan deneysel 

inceleme ile kil bağlayıcılı sıvaların dış çevresel etmenlere karşı koruyuculuk işlevi açısından 

performansının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

  Anahtar Kelimeler: Kerpiç, Kerpiç Duvar, Toprak Sıva, Killi Toprak                       
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1-GĠRĠġ 

Toprak insanlık tarihinin bilinen en eski yapı malzemelerinin başında gelmektedir. Toprağın 

kolay ve bol temin edilebilmesi, ekonomik olması, yapı malzemesi olarak tercih edilmesinde 

etkili olmuştur. Toprak esaslı bir malzeme olan kerpiç de günümüze kadar yapılarda 

kullanılabilen olan bir malzeme olmuştur. Ülkemizde kerpiç malzemenin kullanımı yaygın 

olarak kırsal bölgelerde olmak üzere şehirlerde de görülmektedir.  

Geleneksel bir malzeme olan kerpiç, üretim aşamasından kullanım ve tüketim aşamasına 

kadar en az enerji ihtiyacı gerektiren, çevreye duyarlı, ekolojik çağdaş bir yapı malzemesidir. 

Bağlayıcısı doğadan elde edilen killi toprak olan gerek taşıyıcı malzeme, gerekse sıvama 

malzemesi olarak kullanılabilen ekonomik bir malzemedir. [1]. 

Kerpiç elastiki ve yumuşak bir yapı malzemesidir. Yangına dayanımlıdır. İçinde saman gibi 

yanıcı madde olmasına rağmen bu özelliğini muhafaza eder. Kerpiç malzemenin çok iyi bir 

ses ve ısı izolasyonu özelliği vardır. Sağlık için, mekânda ve mekânı oluşturan yapı 

elemanlarında büyük sıcaklık farklarının olmaması gerekir. Sudan sonra en iyi enerji 

depolayan malzeme olan toprak, ısınma enerjisini bünyesinde depolar. Isıtma kesildikten 

sonra uzun bir süre depoladığı enerjiyi mekâna vererek sıcaklığı dengeler. Yapı içerisinde 

oluşan buharın duvardan rahatlıkla geçmesi nedeniyle dış duvarlarda ve tavanlarda yoğuşma 

oluşmaz [1]. 

Toprak malzemenin en belirgin iki dezavantajlı yönü, basınç dayanımının az, rutubete karşı 

duyarlılığının fazla olmasıdır. Basınca daha dayanıklı, rutubete karşı duyarlılığı daha 

azaltılmış, suda dağılmayan, yüzeyleri düzgün ve toz üretmeyen kerpiç elde etmek amacıyla, 

toprağa çimento, kireç, alçı ve diğer bazı katkı maddeleri katılır [2]. 

Günümüzde toprak esaslı malzeme üzerine araştırmalar halen yürütülmektedir. Topraktan, 

kerpiç olarak yararlanmak ancak onun fiziksel, mekanik, kimyasal ve mineralojik içyapısının 

bilinmesiyle mümkündür. Kerpicin bağlayıcılık görevini yapan kilin özelliklerinin ve tane 

büyüklüklerinin oranı da önemlidir. Yapıda kullanılacak kerpiç malzemenin basınç 

mukavemeti, atmosfer etkilerine karşı dayanıklılık, suda çözülme ve insan sağlığına zararlı 

özellikler içerip içermediği önceden bilinmelidir. Kerpicin ana maddesi olan toprağın içindeki 

kum ve çakıllar iskelet, kil ise bağlayıcılık görevi yapmaktadır. Kilin türü ve bulunma oranı, 

kerpiç özelliklerinin büyük ölçüde değişimine neden olmaktadır [1]. 

Kerpicin suya karşı mukavemetinin düşük olması, su ile temas edince yumuşaması ve 

dağılması nedeniyle bol yağışlı bölgelerde malzeme hasarlarının oluşumuna neden 

olmaktadır. Yağışlı bölgelerde karkas sistem içinde dolgu olarak kullanıldığında hasar 
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oluşumlarını önlemek amacıyla sıva ve geniş saçaklar ile korunması sağlanmaktadır. Su ile 

temasının daha az olması sebebiyle sıcak bölgelerde daha avantajlı olmaktadır.   

Yapıların dış yüzeyine uygulanan sıvalar, duvarın dış ortam koşullarına direk maruz 

kalmamasını sağlayarak duvarın çevresel etmenlere karşı korunmasında büyük rol oynar. 

Kerpiç duvarların yüzeylerini korumak amacıyla kullanılan sıvalar da yapısal özelliklerine 

göre değişkenlik göstermektedir. Farklı bağlayıcılık özellikleri olan bazı malzemelerin kerpiç 

karışımına katılması sonucu elde edilen sıva türleri, duvar yüzeyine etki eden çevresel 

etmenlere karşı farklı özellikler göstermektedir. Yapı kabuğunun en son tabakası olan sıvalar 

bu nedenle çok önemlidir.  Çevresel etmenlerin etkisiyle sıvanın yapısında meydana gelen 

deformasyonlar nedeniyle kabarma, çatlama ve dökülme gibi bazı hasarlar meydana gelebilir. 

Sıva yüzeyinde görülebilen bu hasarlar,  sıvanın koruyuculuk görevinin azalmasına, duvar 

yüzeylerinin aşınmasına, bazı çevresel etmenlere maruz kalmasına ve dayanımının olumsuz 

yönde etkilenmesine neden olmaktadır.  

Bu amaçla sıva özelliklerinin iyi tespit edilerek dayanımlarının arttırılması önem 

kazanmaktadır. Diyarbakır kırsal bölgelerinde duvar elemanı olarak kullanılan kerpicin 

yüzeyine kil bağlayıcılı sıva uygulaması yaygın bir kullanım türü olarak görülmektedir. 

Bölgede kullanılan kil bağlayıcılı sıvaların malzeme özelliklerinin belirlenmesi, yapılacak 

iyileştirme çalışmalarına katkı sunacaktır. Çalışmanın 1. Aşamasında; Diyarbakır ili, Bismil 

ilçesi, Yuvacık köyünden kil bağlayıcılı sıva kullanılan yapılar incelenerek temsili bir yapı 

seçilmiştir(Şekil.1).  2. Aşamada; kil bağlayıcılı dış sıva numuneleri alınmıştır. 3. Aşamada; 

malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri deneysel yöntemlerle incelenmiştir. 4. Aşamada; 

yapılan deneysel inceleme ile kil bağlayıcılı sıvaların dış çevresel etmenlere karşı 

koruyuculuk işlevi açısından performansı değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil.1. Diyarbakır Yuvacık Köyü 

 

ġekil.1. Çalışma Bölgesi 
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2. KERPĠÇ DUVAR VE TOPRAK SIVA ÖZELLĠKLERĠ 

Kerpiç, killi ve uygun nitelikli toprağın içine saman veya diğer katkı maddeleri karıştırılarak 

su ile yoğrulup kalıplara dökülmesi ve şekillendirilmesi sonucu açık havada kurutularak elde 

edilen bir yapı malzemesidir. Kerpiç üretimi için harç bünyesine, Anadolu‟nun farklı 

yerlerinde yün, kıl, alçı, kireç, odun külü, tuz, bitki sapları, lifli bitki atıkları, saman vb. 

katılmaktadır [1]. 

Kerpiç duvar örgüleri, tuğla duvar örgülerine benzemektedir. Ancak harç olarak kireç, 

çimento yerine çamur kullanılır. Kerpiç sıraları çamur harcı yardımıyla birbirinin üzerine 

dizilmek suretiyle örgü sürdürülür. Duvar boyunca uzanan kerpiç arakesitlerine yatay derz, 

şaşırtılan dik vaziyetteki kesik derzlere de düşey derz adı verilir. Çamur harcı, geç kuruyan bir 

bağlayıcı olduğundan derzlere fazla bir kalınlık verildiği zaman, üstten gelen yüklenme ile 

duvar dikliğini muhafaza edemeyerek bozulmasına neden olur [3]. Kerpiç duvar örülmesinde 

faydalanılan çamur harcı, kerpiç üretilmesinde kullanılanın aynısıdır. Ancak çamur harcı içine 

katılan samanın daha ince elyaflı olmasına ve toprağın elenmesine özen gösterilir. Duvar örgü 

işlerinde bilinen araç ve gereçler kullanılır. 

Kerpiç nem ve sudan etkilenerek bir müddet sonra dağılabilmektedir. Bu nedenle yığma 

kerpiç yapıların temelleri, temel ve bodrum duvarları, su basman seviyesine kadar suya 

dayanıklı bir malzemeden yapılmaktadır. Geleneksel yapımda bu moloz taş olmaktadır [4]. 

Kerpiç, iç mekân iklimindeki nem oranını diğer yapı malzemelerine oranla daha fazla 

dengeler. Havadaki nemi bünyesine çabuk çeker ve bünyedeki nemi havaya yine çabuk 

bırakabilir. Böylece iç mekândaki iklim ne çok kuru, ne de çok rutubetli olur. Kerpiç yapının 

kullanımında yapının sıcaklığı dengeli olur[3]. Tablo.1.‟de bazı yapı malzemelerinin fiziksel 

özellikleri verilmiştir. 

Su ile ilişkide olan malzemelerde su emme, su ile yüzeysel olarak temasta bulunan 

malzemelerde ise su geçirimlilik meydana gelmektedir. Malzemenin su emmesinde 

malzemenin boşluğu da önemli bir etkendir. Su ile yüzeysel temas halinde olan malzemelerde 

basınçlı veya kapiler su geçirimlilik  görülmektedir. Basınçlı geçirimlilik; malzemeden birim 

zamanda geçen su miktarı, belli kesitte ve kalınlıktaki malzemeye etkili olan su basıncına ve 

malzemenin basınçlı su geçirimlilik katsayısına bağlı olarak değişmektedir. Malzemelerin 

basınçlı su geçirimliliği, malzemenin gözenekliliğine, taneli malzemelerde ise tane düzeni ve 

çapına göre değişim gösterir. Ayrıca malzemelerde iç yapıya giren suyun diğer bir etkisi de, 
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ısı deformasyonlarına benzer bir şekilde ve iç gerilimlere neden olacak değişimler 

oluşturmasıdır. Kapiler su geçirimlilik ise, malzeme yüzeyinin su ile temasa geçtiği zaman, 

suyun yüzeysel gerilimi nedeniyle, malzeme boşluklarında ve kılcal kanallarında suyun 

yükselmesidir. Bu durumda emilen su miktarı, malzemenin su ile temas eden yüzeyine, suyun 

diğer yüzeye geçiş süresine ve malzemenin kapilarite katsayısına bağlı olarak değişir Yapı 

malzemelerinin dayanıklılık ve yük taşıma özellikleri, mekanik mukavemetle belirlenir. Bir 

malzemenin mekanik mukavemetlerinin yüksekliği, onun elastiklik modülünün büyüklüğüne 

bağlıdır. Bu değerin, taşıyıcılık niteliğinin yüksek olması istenen hallerde büyük olması, 

esnek ve ani yüklere karşı darbe emici olması istenen hallerde ise küçük olması tercih edilir. 

Malzemenin mekanik davranışının tespiti için buna bağlı olan basınç, çekme, kayma, 

burulma, eğilme, burkulma, yorulma, çarpma, sertlik gibi hallerinin irdelenmesi 

gerekmektedir [6]. 

 

Tablo.1. Bazı Yapı Malzemelerinin Fiziksel Özellikleri [5] 

 

  Malzeme          Birim ağırlık      Isı iletkenlik           Özgül Isı       Buhar difüzyon  

             (kg/m
3
) (       (W/mk) (         (kJ/kgK) (C )      direnci (   ) 

 

[SIA]      Tuğla                   1100  0.37  0.9         4.0-6.0 

381/1     Kireç, Kum taşı           1600  0.80  0.9         10-25 

  Gazbeton             400  0.18  1.1        3.0-5.0 

  Ahşap (çam)                450-500 0.14          2.0-2.4        20-40 

  Ahşap Elyaf levha       350-500 0.09  1.6        2.0-5.0 

CRA     Masif kerpiç  2000        0.46-0.81             1.0      10.0-11.0 

Terre   Çimentolu kerpiç(%8)            0.65-0.85 

  Hafif kerpiç  1200  0.47  1.0       8.0-10.0 

Al-ker  Alçılı Kerpiç  1600  0.40  -           13 

 

Kerpiç malzeme, değişik özellikteki elemanlardan oluşan bir bileşiktir. Kum iç iskelet rolü 

oynarken, yarattığı kohezyon sayesinde kil, bağlayıcı rolü oynamaktadır. Gereğinden fazla 

veya az miktarda kil, kerpiçte önemli hasarlar meydana getirir [2]. Toprak, türüne bağlı olarak 

değişik oranda kil bulundurur.  Kerpiç killeri çeşitli metal oksitler yanında kalsit, jips gibi 

toprak alkalilerden ve alüminyum silikat sistemlerden oluşmuşlardır. Killerin bir özelliği de, 

su ile yoğrulduğunda istenilen şekli alması ve suyun bünyeyi terk etmesi sonucu kilde rötre 
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oluşmasıdır.  Kil tanecikleri hareket edemez hale geldiği zaman durmakta ve bu arada kilin 

plastikliği de kaybolmaktadır [7]. 

Toprağın içerisinde bulunan kil parçacıklarının hacimleri, bünyeye alınan su derecelerine göre 

büyür. Toprak içerisindeki bağlayıcılık özelliği olan kilin, hacim değişmelerinden etkilenmesi 

ile oluşabilecek şişme veya büzülmeden dolayı çatlamaması gerekir. Kil bağlayıcılı toprak 

malzeme ile yapılan kerpicin mekanik özelliklerinin, malzemenin strüktürel yapısında 

granülometrinin sağlanarak, yeterli oranda kil, katkı maddesi ve su karışımında sentezlenmesi 

gerçekleştirilmelidir. Kil oranı fazla olan topraktan hazırlanan çamur, kuruma sırasında daha 

fazla çatlar. Bunu önlemek amacıyla toprağa katkı maddeleri katılabilir [8]. 

Sıva malzemesinin kil ve toprak esaslı olması, su ile karıştırılıp uygulandıktan sonra, 

malzemenin çatlamaya çok yatkın olan zayıf yapısının pekiştirilmesi gereklidir. Bu amaçla 

kullanılan en yaygın yöntem, karışıma liflerin katılması suretiyle dayanımının ve bağlayıcılık 

özelliğinin arttırılmasıdır. Saman, keten elyafı, pamuk sapı ve benzeri organik lif niteliğindeki 

bitki artıklarının karışım hazırlandığı sırada katılması sonucunda, uygulanan sıvanın kuruması 

sırasındaki çatlamaları azaltarak sıvanın bağlayıcılık performansının artmasını sağlayacaktır. 

Bazı bölgelerde yapılan uygulamalarda, sıva çatlaklarının oluşmaması ve tüm yüzeyde tek 

parça bir tabaka özelliğini kazanabilmesi amacıyla, bağlayıcı olarak karışıma sadece saman 

veya kıtık katılmaktadır [9]. 

Kil bağlayıcılı sıvalarda sıvanın yapısına bağlı olarak genleşme, büzülme, buhar basıncı gibi 

bazı etkiler meydana gelebilir. Genleşme etkisinde; don, değişen ıslaklık ya da kuruluk gibi 

durumlar kilin parçalanması ve dolayısıyla sıva iç yüzeyinde genleşmeye neden 

olabilmektedir. Eğer sıva çok rijit ise, önce çatlaklar daha sonra ufak parçalara ayrılmalar 

oluşur. Benzer olarak heterojen duvarlarda (taş-toprak karışımlı) topraktaki ve taştaki ısı 

genleşmelerindeki fark yer yer bozulmalara neden olabilir. Büzülme etkisinde; sıva ilk 

kuruduğunda büzülür ve içerdiği maddeleri gergin hale getirir. Duvarın yapısı çok rijit ve 

pürüzsüz ise sıvada gevşeme oluşur.  Duvar pürüzlü ise sıvada çatlama olur. Sıvadaki 

bağlayıcılık özelliğine göre çatlamalar az ya da çok olabilir. Sıva kalın ise çatlaklar geniş olur. 

Güneş ve rüzgâra maruz kalma sonucu sıvanın dış yüzeyinde görülen çatlaklar, az su içeren 

kuru duvarlarda içten başlar ve dış yüzeye doğru ilerlerler. En hassas noktalar, niş köşeleri ve 

çıkıntıdaki köşelerdir. Buhar basıncında; su buharı duvar iç yapısında genleşmeyi arttırabilir. 

Kabarmalar görülebilir. İç buhar basıncının dış basınçtan fazla olduğu yerlerde daha fazla 
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görülmektedir. Bu basınç farkı buharın duvar ve sıva içinde hareketini yönlendirir. Bu 

nedenle su geçirmez ve kalın sıvalardan kaçınılmalıdır [10]. 

Kil bağlayıcılı sıvalar, sudan etkilenirler. Suya maruz kalan kısımlarda dağılma olabilir. Bu da 

sıvanın yenilenmesi ile giderilebilir. Bu sıva türünün içerisine katılan saman, sıva 

çatlamalarına engel olmaktadır. Bu sıvaların üzerine badana yapılmak koşulu ile ömürlerini 

uzatmak mümkündür. Dış sıvalarda yüzeye kireç sıva da yapılmaktadır [2]. 

Sıvalar, kil bağlayıcılık özelliklerine ve karışıma giren diğer bağlayıcıların türüne göre 

değişkenlik gösterebilirler. Bu bağlayıcı türleri; kil-çimento, kil-alçı, kil-kireç,  melez ve 

saman lif bağlayıcılı olabilir. [11]. 

 

3. DENEYSEL ÇALIġMA 

3.1. Yapı Seçimi  

Kil bağlayıcılı sıva örneklerini incelemek amacıyla Diyarbakır bölgesindeki kırsal 

yerleşimlerde bulunan kerpiç yapılar ve dış yüzey sıvaları gözlemsel olarak inceleniştir. 

Genellikle kerpiç bloklarla örülen duvar yüzeylerinin 3-4 cm kalınlığında toprak esaslı dış 

sıva tabakasının kullanıldığı görülmektedir. Bazı yapıların dış sıva yüzeylerine kireç 

uygulanmıştır. İncelenen yapıların bazılarında sıva tabakasının hasar gördüğü gözlenmiştir 

(Şekil.2.).  

 

 

 

 

ġekil.2. Dış yüzey sıvalarında bozulma örnekleri 

Deneysel inceleme yapmak amacıyla Diyarbakır ili Bismil ilçesi Yuvacık Köyünden 1967 

yılında yapılmış tek katlı bir konut seçilmiştir (Şekil.3.). Seçilen konut duvar ve sıva 

malzemesi toprak esaslı olan bir yapıdır. Konutun yapımında, bölgedeki toprağın içerisine 

saman katılarak elde edilen kerpiç bloklar kullanılmıştır. Yapının iç ve dış sıvası toprak 

malzeme ile yapılarak ön cephesi kireç ile kaplanmıştır.  
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Konut 4 oda ve 1 ahırdan oluşmaktadır. Sonradan mutfak, banyo ve tuvalet ihtiyacı için 

gerekli mekânları sağlamak amacıyla tuğla malzemeden yapıya ek yapılmıştır. Yapım 

yılından beri hiçbir bakım görmemiş olan konutun cephelerinde sıva hasarlarına 

rastlanmaktadır.   

 

 

 

ġekil.3. Numune Alınan Yapının cepheleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil.4. Numune Alınan Yapının Planı ve Cepheleri 

3.2. Numune Alma 

Yapının kuzey, güney ve doğu cepheleri açık olup batı cephesi, yanındaki yapıyla bitişik 

konumdadır. Yapının plan ve cepheleri şekil.5.‟de görülmektedir. Numuneler, kuzey, güney 

ve doğu cephelerinin dış sıvalarından alınmıştır.  Kuzey cephesinden alınan numune K1, 

güney cephesinden alınan numune G1, doğu cephesinden alınan numune D1 olarak 

kodlanmıştır. 
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  a)                                            b)                                             c)                                             

 

 

 

ġekil.5. Numune Alma a) Kuzey Cephesi b) Doğu Cephesi c) Güney Cephesi 

 

3.3.Deneyler 

Alınan sıva numunelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla elek 

analizi, birim hacim kütlesi, kompozite-porozite, özgül ağırlık, kılcal etkiye bağlı su emme, 

zamana bağlı su emme, buhar geçirgenlik deney çalışmaları yapılmıştır. Deney çalışmasında 

Türk Standartlarına uygun deney metotları kullanılmıştır. 

 

3.3.1. Elek Analizi 

Malzemenin tane boyutunun ve kullanılan agreganın fiziksel özelliklerinin tespiti amacıyla 

TS 130 standardına göre elek analizi yapılmış[15]. Numune 0.63 mm, 0.125 mm, 0.25 mm, 

0,5 mm, 1 mm, 2 mm aralıklı eleklerden geçirilmiştir. Numunenin tane çapı yönünden 

büyüklükleri belirlenmiştir. Elek üstünde kalan numunelerin ağırlıkları ve toplam agrega 

oranına ağırlıkça yüzdeleri bulunmuştur. Yapılan elek analizi deneyine göre elde edilen 

bulgular tablo 2.‟ de görüldüğü gibidir 

Malzemenin tane boyutunun ve kullanılan agreganın fiziksel özelliklerinin tespiti amacıyla 

TS 130 standardına göre elek analizi yapılmış [12]. Numune 0.63 mm, 0.125 mm, 0.25 mm, 

0,5 mm, 1 mm, 2 mm aralıklı eleklerden geçirilmiştir. Numunenin tane çapı yönünden 

büyüklükleri belirlenmiştir. Elek üstünde kalan numunelerin ağırlıkları ve toplam agrega 

oranına ağırlıkça yüzdeleri bulunmuştur. Yapılan elek analizi deneyine göre elde edilen 

bulgular tablo 2.‟ de görüldüğü gibidir [13] (Şekil.6.) (Şekil.7.). 

 

 

 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

21 

Tablo.2. Elek Analizi Deney Sonucu 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

ġekil.6. Elek Analizi Deney Sonucu                            ġekil.7. Numunenin Elekten Geçirilmesi 

3.3.2. Birim Hacim Kütlesi,  Komposite – Porozite, Özgül Ağırlık 

Malzemenin birim hacim kütlesini, komposite-porozite, özgül ağırlığını bulabilmek amacıyla 

deney TS EN 1936 standardına göre yapılmıştır [14]. Düzgün boyutta kesilen numunelerin 

birim hacim ağırlıkları hesaplanmıştır. Numunelerin kompozite ve porozite değerleri özgül 

ağırlık deneyi yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan deneylere göre elde edilen bulgular 

Tablo.3.‟de gösterilmiştir.[13]. Tabloda da verildiği gibi alınan her üç numunenin porozite 

değerinin kompozite değerinden yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo.3. Birim Hacim Kütlesi,  Komposite – Porozite, Özgül Ağırlık deney sonuçları 

 

 

 

  

Yapı malzemelerinde birim ağırlık ve kompozit (dolgu oranı) arttıkça, dayanım ve ısıl 

iletkenlik gibi özellikler de artar. Gözeneklilik (boşluk oranı) arttıkça, güç ve ısıl iletkenlik 

özellikleri düşer. Deneyden elde edilen sonuçlara göre, üç numunenin de gözeneklilik yüzdesi 

  Elek Aralığı Elek Üstü 

Ağırlık 

 Numune    

Yüzdesi 

          (mm)    (gr)  (%) 

2 6,55 2,183 

1 23,2 7,733 

0,5 24,75 8,25 

0,25 47,38 15,793 

0,125 94,54 31,513 

0,63 62,56 20,853 

Toplama Kabı 41,02 13,673 

Sample Boyut (cm) 
Ağırlık 

Birim 

Hacim 

Ağırlığı  

Komposite Porozite Özgül Ağırlık 

(gr) gr/cm
3
 % % gr/ cm

3
 

D1 1,53×2,23×2,91 9,98 1,01 41.06 58.94 2,46 

G1 1,63×2,50×3,68 16,48 1,1 42.95 57.05 2,56 

K1 1,28×1,28×3,32 6,24 1,15 44.75 55.25 2,57 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

22 

0

2000

4000

6000

8000

1
5
…

2
3
…

3
0
…

3
8
…

4
6
…

5
4
…

6
1
…

6
9
…

7
7
…

8
5
…

9
2
…

1
0
…

g
/m

2
 Kılcal Etkiye Bağlı Su 

Emme 

kompozit yüzdesinden daha fazladır. Bu, malzemenin gözenekli olduğunu gösterir. Yapılan 

deney sıvanın mukavemetinin ve ısı iletkenlik özelliğinin iyi olduğunu belirlemiştir. 

3.3.3. Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme 

Düzgün boyutlarda kesilerek ağırlığı ve boyutları hesaplanan numunelerin kılcal etkiye bağlı 

su emmesinin ölçümü TS EN 1925 standardına göre yapılmıştır [15] [13]. Deney G1, K1, D1 

numuneleri ile yapıldı. Deneyde G1 numunesinin, 25. dakikada tamamen ıslanmış ve 169. 

dakikada tamamen dağılmıştır. K1 numunesinin, 81. dakikada tamamen ıslandığı ve 121. 

dakikada büyük bir kısmının dağıldığı görülmüştür. Büyük oranda dağılma görülen 

numunenin tamamında dağılma görülmemiştir. D2 numunesinin 154. dakikada tamamen 

ıslandığı görülmüş olmasına rağmen numunede dağılma görülmemiştir (Şekil.8.).  D1 

numunesi dağılma göstermediği için, deney sonuna kadar yapılabilmiştir. Deney sonucu 

standartta belirtilen grafik yöntemi ile şekil.9.‟da gösterilmiştir [15]. 

Malzemelerin kılcallık ile su emme ölçüldüğü zaman, numune TS 2514'e göre 45 dakikadan 

önce parçalanmamalıdır. Yapılan deneyde, bunların G1 numunesinin 169. dakikada 

parçalandığı, K1 numunesinin parçalandığı gözlendi. 121 dakika ve D1 numunesi, 2 saatlik 49 

dakikalık Deney periyodunda parçalanmadı. Numunelerin 45 dakikadan önce 

parçalanmaması, su emilimine bağlı olarak parçalanmanın daha az olduğunu gösteriyor. 

Deneysel çalışma, kullanılan toprak sıvanın su emme performansının iyi olduğu 

belirlenmiştir. 

a-) G1                                        b-)K1                                        c-)D1 

 

 

ġekil.8. G1, K1, D1 Numunelerinin Kılcal Etkiye Bağlı Su Emmesi 

 

 

 

 

 

ġekil.9. D1 Numunesinin Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Deney Sonuç Grafiği 
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3.3.4. Zamana Bağlı Su Emme 

G1, K1, D1 numuneleri için ayrı ayrı yapılan zamana bağlı su emme deneyi TS EN 1936 

standardına göre yapılmıştır [14][13] (Şekil.10). Zamana bağlı su emme deneyinde, deney 

süresi olan 90 dakika sonunda 1.4 mm çapındaki cam tüpten numunelerin her birinin dakikada 

emdiği su miktarları ölçülmüştür. Buna göre; D1 numunesinin emdiği suyun 3.6 cm, G3 

numunesinin emdiği suyun 2.1 cm, K3 numunesinin emdiği suyun 4.4 cm olduğu 

ölçülmüştür. Elde edilen veriler, şekil.11'de grafikle gösterilmiştir. Binanın güney 

cephesinden alınan numunenin diğer cephelerden alınan diğer numunelere kıyasla daha az su 

emdiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

ġekil.10. Zamana Bağlı Su Emme Deneyi 

 

 

 

 

ġekil.11. Zamana Bağlı Su Emme G1-K1-D1 Örnekleri Su Emme Testi 

 

3.3.5. Buhar Geçirgenlik 

G1, K1, D1 numuneleri için yapılmış olan buhar geçirgenlik deneyi TS 7847 standardına göre 

uygulanmıştır (Şekil.12.) [16][13]. Yapılan deney sonucuna göre numunelerin buhar 

geçirgenlik değerleri D1- 5,13 m-1 , G1- 4,89 m-1, K1- 5,33 m-1  olarak hesaplanmıştır. G1, 

K1, D1 numuneleri için ayrı ayrı yapılan deneyden elde edilen veriler hesaplanarak 

tablo.4.‟de gösterilmiştir 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

G1 0,45 0,65 0,85 1,1 1,35 1,5 1,7 1,9 2,1

K1 0,7 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5 3,95 4,4

D1 0,5 0,9 1,4 1,75 2,3 2,5 2,85 3,2 3,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Em
il

e
n

 m
ik

ta
r 

(c
m

) 

Zaman (dk) 

Zamana Karşı Su Emme G1-K1-D1 

G1

K1

D1
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 TS 7847' ye göre, su buharı geçirgenliği değeri (1 / µ.d) en az 0,5m
-1

 olmalıdır. Yapılan 

deney sonuçlarına göre numunelerin buhar geçirgenlik değerleri D1-5,13 m
-1

, G1-4,89 m
-1

, 

K1-5,33 m
-1

 olduğu için, buna uyduğu görülmüştür. TS standardı. Malzemeden beklenen 

sıcaklık ve nem ile ilgili performansın karşılanması bakımından buhar geçirgenliğinin uygun 

değerde olması önemlidir. 

 

 

 

 

 

ġekil.12. Buhar Geçigenlik Deneyi 

3.3.6. Basınç Dayanımı 

Numunenin basınç dayanımı ölçmek amacıyla yapılan bu deney TS 2514 standardına göre 

yapılmıştır(Şekil.13.). Dörtgen prizma şekilde kesilen D1 numunesinin iki örneğinin basınç 

dayanımları ölçülerek ortalamaları hesaplanmıştır. Standarda göre minimum basınç dayanımı 

8 kgf / cm
2
'den az olmamalı ve ölçümlerin ortalaması 10 kgf / cm

2
'den az olmamalıdır. Deney 

sonucuna göre basınç dirençleri tablo 5‟de gösterilmiş olup; D1-1 numunesi için 60.32 kgf / 

cm
2
, D1-2 numunesi için 32.22 kgf / cm

2
 ve ortalama olarak 46.27 kgf / cm

2
'dir. Numune TS 

2514'e göre uygun bir basınç dayanımındadır. Binanın duvarında kullanılan sıva 

malzemesinin, gelen kuvvetlerin etkisine dayanabileceği görülmüştür. 

 

 

 

 

ġekil.13. Basınç Deneyi 
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Tablo.5. Basınç Dayanımı Deney Sonuçları 

    Pmax A σk 

Numune Boyutlar 

Kırılma 

yükü 

Numunenin basınç 

uygulanan alanı 

Numunenin 

basınç dayanımı 

  (cm) (kgf) (cm
2
)  (kgf/cm

2
) 

D1-1 2.58*2.89*5.15 450 7.46 60,32 

D1-2 2.23*3.62*5.76 260 8.07 32,22 

D1- ortalama       46,27 

 

 

Tablo.4. Buhar Geçirgenlik Deney Akışı ve Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kalınlık   

d (m) 

Çap  

m 
Alan m2 

İki Ölçüm 

Arası 

Zaman 

Farkı(h) 

Numune 

ağırlığı 

(kg) 

Ağırlık 

farkı ∆m 

Geçen su 

Buharı 

Miktarı(G) 

(kg/h) 

Buhar 

Difüzyon 

direnç 

Faktörü   

(µ) 

  

1 

µ*d 

             

             

                 

        0 0,10611535 0 0     

  d=     24 0,10669053 5,75.10-4 23,96.10-6     

  0.01137 0.06960 3,80.10-3 24 0,10711226 4,22.10-4 17,58.10-6     

       24 0,10741133 2,99.10-4 12,46.10-6     

       48 0,10808952 6,78.10-4 14,13.10-6     

G1      24 0,10847322 3,84.10-4 16,00.10-6 18 4,89 

       24 0,10886101 3,88.10-4 16,17.10-6     

       24 0,10920959 3,49.10-4 14,54.10-6     

       24 0,10962318 4,14.10-4 17,25.10-6     

       24 0,10999859 3,75.10-4 15,63.10-6     

       72 0,10999921 10,00.10-4 13,89.10-6     

        0 0,10641432 0 0     

  d=     24 0,10692752 5,13.10-4 21,38.10-6     

  0.01218 0.07060 3,91.10-3 24 0,10738312 4,56.10-4 19,00.10-6     

       24 0,10771101 3,28.10-4 13,67.10-6     

       48 0,10846637 7,55.10-4 15,73.10-6     

D1      24 0,10889201 4,26.10-4 17,75.10-6     

       24 0,10931364 4,22.10-4 17,58.10-6 16 5,13 

       24 0,10969011 3,76.10-4 15,67.10-6     

       24 0,11013146 4,41.10-4 18,38.10-6     

       24 0,11053827 4,07.10-4 16,96.10-6     

       72 0,11162201 10,84.10-4 15,06.10-6     

        0 0,10287144 0 0     

  d=     24 0,10340338 5,32.10-4 22,17.10-6     

  0.01043 0.07171 4,04.10-3 24 0,10388227 4,79.10-4 19,96.10-6     

       24 0,10422566 3,43.10-4 14,29.10-6     

       48 0,10502938 8,04.10-4 16,75.10-6     

       24 0,10547517 4,46.10-4 18,58.10-6     

       24 0,10592834 4,53.10-4 18,88.10-6 18 5,33 

K1      24 0,10633344 4,05.10-4 16,88.10-6     

       24 0,10680141 4,68.10-4 19,50.10-6     

       24 0,10723465 4,33.10-4 18,04.10-6     

        72 0,10838351 11,49.10-4 15,96.10-6     
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Günümüzde kerpiç gibi çevreye duyarlı, ekonomik, az enerji tüketen ve yapısal konforu 

sağlayabilen malzemelerin yapılarda kullanımının yaygınlaştırılması, gelecek nesillerin 

sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bütün bu avantajlara sahip 

olan kerpiç yapıların her geçen gün sayılarının azaldığını ve yok olmayla karşı karşıya 

olduğunu bilmekteyiz.  Bu açıdan kerpiç malzemenin özelliklerinin belirlenmesi ve 

iyileştirilmesi ile bu geleneksel yapıların sürdürülmesi ve yeni yapılaşmalarda da kullanımının 

sağlanabilmesi mümkündür. Diyarbakır bölgesinin özellikle kırsal yerleşimlerinde kullanılan 

kerpiç yapıların sayıları günümüze kadar azalarak süregelmiştir. Bölgedeki bu yapıların 

niteliklerinin bilinmesi ve iyileştirilmesi, gelecek nesillere kadar kullanımının 

sağlanabilmesine katkı sağlayacaktır. Diyarbakır bölgesindeki kerpiç yapılarda kullanılan 

toprak sıvaların özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan deneysel çalışmada elde edilen 

sonuçlara göre; 

Numunelerin porozitesinin komposite oranına göre yüksek olduğu, buna bağlı olarak da ısı 

iletkenlik özelliğinin az olduğu anlaşılmaktadır. Bu da malzemenin iyi bir ısı yalıtım 

özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan su emme deneyleri, malzemenin su 

emmeye bağlı olarak dağılmasının az olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, yapının güney 

cephesinden alınan numunenin diğer cephelerden alınan numunelere oranla da daha az su 

emdiği izlenmiştir. Deney sonuçları, malzemenin su etkilerine karşı iyi bir performans 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna rağmen toprak esaslı malzemenin su etkilerinden 

korunması, oluşabilecek deformasyonları azaltmada etkili olacaktır. Cephelerde oluşabilecek 

çatlamalara engel olmak amacıyla da sıva tabakasını su etkilerinden koruyacak yapısal 

detayların geliştirilmesi önerilmektedir. Malzemenin buhar geçirgenlik değerinin TS 

standardına uygun değerde olması, malzemeden beklenen ısıl ve nem ile ilgili performansın 

iyi olduğunu göstermiştir. Malzemenin, gerekli iç konforun sağlanmasında iyi bir 

performansının olduğu görülmektedir.  Sıva tabakasının, yüzeyine gelebilecek kuvvet 

etkilerine karşı iyi dayanım gösterebileceği basınç dayanımı deneyi ile ölçülmüştür. 

Cephelerde,  kuvvet etkilerine en fazla maruz kalan ve aşınma oluşan yerler yapı köşeleri ve 

zemine yakın seviyelerdir.  Bu bölgeleri darbe etkilerine karşı koruyacak önlemler almak 

oluşabilecek sıva hasarlarını azaltacaktır. 
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ÖZET 

Ekosistemin en önemli yapı taşı olan su; ilerleyen nüfus ile buna bağlı olarak artan kentleşme 

ve sanayileşme sonucunda kirlenerek azalmaktadır. Kısıtlı olan su kaynakları çerçevesinde 

„Su Yönetimi‟ ülkemizde ve Dünya‟da giderek önem kazanmaktadır. Suyun yönetilebilir 

olması ile kirliliğin önlenmesi, kirlilik kaçınılmaz olduğunda ise atık suyun geri kazanılması 

mümkündür. Doğal dengenin ve yapısının bozulmasında su kaynaklarına bakış açımız, 

uygulanan politikalar ve yönetim aksaklıkları yatmaktadır. Endüstriyel kaynaklı su 

kirliliğinde ortaya çıkan atık suyun iyi tanınması ve buna göre yönetilmesi gerekmektedir. Her 

üretim süreci aynı nitelikte atık su açığa çıkarmaz. Endüstriler üretim süreçlerinde 

kullandıkları ham maddelerin farklılığı, üretim tekniklerinin farklılığı sebepleriyle farklı 

nitelikte atık su oluşturur. Buna bağlı olarak ortaya çıkan atık su iyi analiz edilip uygun arıtma 

yöntemleri uygulanmalıdır. Uygulanacak arıtım yöntemleri atık suyun özellikleri ile birlikte 

istenilen yasal standartlara da bağlıdır. Ülkemizde atık su yönetimi yasal mevzuatlar ile 

yürütülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevzuat geliştirme, denetim, izin, izleme, 

planlama ve projelendirme, politika belirleme, iş birliği ve koordinasyonu sağlama 

aşamalarını yürütür.  Atık su yönetiminde öncelik kirliliğin kaynağında önlenmesi ile başlar 

ve bunu takip eden işletilebilir atıksu alt yapı tesislerinin hayata geçirilmesi, temiz ve yeni 

teknolojilerin kullanılarak verimlilik sağlanması ile devam eder. Bu süreçte sorumluluk tüm 

paydaşlara aittir. Atık sulara uygulanacak yönetim süreci sanayi kuruluşları için ekstra 

maliyet oluşturduğundan bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini kanunlar takip eder. Deşarj 

standartlarına uymayan atık suların alıcı ortamlara verildiği tespit edilen kuruluşlara devletin 

yaptırım politikası olması caydırıcı sebep olarak gösterilebilir. Kirleten hiçbir sorumluluktan 

kaçamaz ve üzerinde ki tüm sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.  Bu sebeplerden 

dolayı atık üretiminin en aza indirilmesi taraflar için üzerinde durulması gereken bir konudur. 
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Demir çelik endüstrisinde atık sular içerdiği yoğun metal ve türevli maddeler nedeniyle 

bulundukları kentlerin kanalizasyon sistemlerine veya alıcı ortamlara doğrudan verilmez ve 

arıtım işlemine tabi tutulur. Uygulanacak arıtım yöntemlerini standartlara göre belirleyerek 

mevzuatlara uygun bir politika izler. 

Anahtar Kelimeler: Atık su yönetimi, yasal mevzuat, endüstriyel atık su 

 

ABSTRACT 

Water is the most important ingredient of the ecosystem; growing population and increasing 

urbanization and industrialization as a result of polluting and decreasing. Water Management 

is gaining importance in our country and all over the world. It is possible to prevent the 

pollution with water being manageable and to recover the waste water when pollution is 

inevitable. The disruption of natural equilibrium and structure is based on our perspective on 

water resources, applied policies and management disruptions. Industrial water pollution must 

be well recognized and managed accordingly. Each production process does not produce the 

same quality wastewater. The industries produce different types of waste water due to the 

differences in the raw materials used in their production processes and the differences in the 

production techniques. The resulting wastewater should be analyzed well and appropriate 

treatment methods should be applied. The treatment methods to be applied depend on the 

characteristics of the wastewater as well as the required legal standards. Waste water 

management in our country is carried out by legal regulations. Republic of Turkey Ministry of 

Environment and Urban Development conducts development of legislation, inspection, 

permitting, monitoring, planning and project planning, policy-making, cooperation and 

coordination. Waste water management starts with the prevention of pollution at the source, 

then by the implementation of the following operable wastewater infrastructure facilities, 

ensuring efficiency by using clean and new technologies. In this process, responsibility 

belongs to all stakeholders. The management process applied to wastewater constitutes an 

extra cost for industrial enterprises, so that the fulfillment of these obligations is followed by 

the laws. Wastewater values are determined by the state to identify and punish the institutions 

that do not comply with the legal limits. The polluter cannot escape any responsibility and 

must fulfill all responsibilities on it. For these reasons, minimizing waste generation is an 

issue for industrial firms. In the iron and steel industry, wastewater is not given directly to the 

sewage systems or receiving environments of the cities where they are located and wastewater 
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is treated. Determines the treatment methods to be applied according to the standards and 

follows a policy in accordance with the legislation. 

Keywords: Waste water management, legislation, industrial waste water 

 

GĠRĠġ 

Türkiye, bulunduğu coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle Ortadoğu ve Avrupa‟daki en önemli 

sulak alanlara ev sahipliği yapar. Türkiye‟de son 40 yıl içerisinde yaklaşık 1,3 milyon hektar 

sulak alan; kurutma, doldurma ve su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve 

ekonomik özelliğini yitirmiştir. Türkiye‟deki toplam sulak alanların 2,5 milyon hektar olduğu 

düşünüldüğünde, son 40 yılda sulak alanlarımızın yarısını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. 

Ancak, mevcut koruma statülerine rağmen sulak alanlarımız; yeni tarım, yerleşim ve 

rekreasyon alanları açmak için kurutulmakta ya da zarar görmekte, aşırı tarımsal sulama ya da 

sulak alanları dikkate almadan tasarlanan su yönetim projeleri sebebiyle kurumakta, evsel ve 

endüstriyel atıklarla kirletilmekte ve doldurulmakta, üreme dönemlerinde ve yasaklanmış 

usullerle yapılan avcılık ve balıkçılık nedeniyle doğal yapısı ve dengesi bozulmaktadır. Tüm 

bu sorunların temelinde su kaynaklarına olan bakışımız, sektörel su kullanımlarımız ve su 

politikalarımız yatmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007). Su kaynaklarında koruma ve 

kullanma dengesi sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşır. 

 

GELĠġME 

Her endüstriyel proses, doğal su sistemlerine zararlı olabilecek artıklar verir. Deşarj edilen 

suyun kalitesi ve miktarı, bu artıkların çevredeki zararları hakkında bir fikir verir, fakat 

hesaplanabilecek neticeler vermez. Bu nedenle atıksuların fabrika içinde kontrolü ve 

planlaması gerekmektedir. Geri kazanma, geri devir gibi alternatiflerin değerlendirilmesinden 

sonra geri kalan ve atılacak olan su miktarlarının ve kalitesinin belirlenmesi gereklidir. 

Fabrikada su korunumu temin edildikten sonra geri kalan atıkların arıtılması amacı ile 

atıksuların kalitesi belirlenmeli ve arıtma seçenekleri araştırmalı ve değerlendirilmelidir. Her 

endüstri için kirlilik karakteristikleri farklı olacağından önerilecek arıtma yöntemleri de 

farklılık gösterecektir (Er,2016). Atıksu debisinin ve karakterizasyonu arıtma tesisi tasarımı 

ve işletimi için önemli adımdır.  

Türkiye‟de atıksu yönetimi çevresel mevzuatın bir parçasıdır. 09.08.1983 tarihinde kabul 

edilen 2872 sayılı „Çevre Kanunu‟ bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir 

çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. Atıksu yönetiminde öncelik kirliliğin kaynağında önlenmesi ile başlar ve 
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bunu takip eden işletilebilir atıksu alt yapı tesislerinin hayata geçirilmesi, temiz ve yeni 

teknolojilerin kullanılarak verimlilik sağlanması ile devam eder. Bu süreçte sorumluluk tüm 

paydaşlara aittir. Mevzuatlarda belirtilen esaslara bağlı olarak arıtım uygulamaları izlenir ve 

belirtilen deşarj standartları sağlanarak alıcı ortam deşarjı gerçekleştirilir. 

Demir çelik sanayisinde kurulan atıksu arıtma tesisinde arıtılacak suyun kimliği önemlidir. 

Hangi prosesten ne tür bir atıksu geleceği ve buna bağlı olarak nasıl bir arıtım uygulaması 

izleneceği belirlenir. Demir çelik sanayisinde ortaya çıkan atıksular kok fabrikası, yüksek 

fırın, haddehane proseslerinden gelen atık sulardır. Bu nedenle KOİ ve amonyak sorunu 

fazladır. Bu analizin yapılması kurulacak ve işletilecek atıksu arıtma tesisi açısından oldukça 

büyük önem taşır. Demir çelik sanayi atıksu arıtma tesislerinde sadece proses atık suları işlem 

görmektedir. Evsel nitelikte kullanılmış sular kentlerin kanalizasyon sistemine doğrudan 

verilmektedir.  

 

Demir Çelik Sanayi Atıksu Arıtım Uygulamaları 

Ortaya çıkan atık suyun tufal “Demir çelik fabrikalarında, çelik üretimi sırasında kütük çelik 

sıcak hadde işlemine tabi tutulur. Bu işlem sırasında çelik yüzeyinde oluşan demir oksit 

tabakasına tufal denir. Sıcaklığın etkisiyle bu tabaka pul şeklinde çelik yüzeyinden ayrılarak 

dökülür” miktarı fazla olduğu için arıtım tesisinin ilk uygulaması ön çöktürme havuzudur. Ön 

çöktürme havuzunda uygun bekleme süresi sonrasında çöken katı maddelerin üzerinde kalan 

atıksu kaba ve ince ızgara sistemlerine ulaşır. Izgaralar yardımıyla tutulan katı maddelerden 

ayrılan atıksu buradan dengeleme havuzuna geçer. Dengeleme havuzunun amacı atıksu 

debisinde ve karakteristik özelliklerinde ki farklılıkların dengelenmesidir. Atıksu bileşiminin 

homojen hale gelmesi sağlanır. Dengelenmiş atıksu hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerine 

geçer. Çökmemiş ve ızgaralarda tutulmamış yapıda ki askıda katı maddelerin 

yumaklaştırılması sağlanır. Bu işlem için atıksuya FeCl3 ve Anyonik Polielektrolit ilave edilir. 

Kimyasal madde ilavesi yumaklaşmanın oluşması için önemlidir. Laboratuvar ortamında 

eklenecek kimyasalların miktarı, bekletme süreleri, karıştırma süreleri yapılan Jar Testiyle 

belirlenir ve belirlenen uygun doz atıksuya uygulanır. Su yüzeyinde oluşan yumaklar yüzey 

sıyırıcılar yardımıyla su yüzeyinden sıyrılır. Atıksu daha sonra kimyasal çöktürme havuzunda 

beklemeye alınarak son çökeltim işlemi gerçekleşir. Bu ünitede su ve çöken çamur şeklinde 

atıksu iki bileşene ayrılmış olur. Kalan atıksu ayrı işlem görür çamur kısmı ayrı işlem görür. 

Atıksu bu işlemden sonra ileri arıtma tekniği olan filtrasyon ünitesine gelir. Filtrasyon 

ünitesinde aktif karbon ve ince kum filtrelerinden geçen atıksu aktif karbon sayesinde 

berraklık kazanır. İnce kum filtresi sayesinde ise yağını bırakır. Filtrasyon işleminden çıkan 
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atıksu, Kompozit Numune Alma Cihazı ve Sürekli Atıksu İzleme İstasyonu‟nun kurulu 

olduğu arıtılmış su havuzuna gelir. Bu cihaz ile deşarj öncesi suyun değerleri Atık Su İzleme 

Sistemi ile Bakanlığın www.suizleme.gov.tr adresine anlık veri gönderilir. Deşarj standartları 

sağlanan atıksu deşarj noktasından alıcı ortama verilir. Çamur kısım çamur yoğunlaştırma 

tankına alınır. Çamur yoğun kıvama gelir ve çamur susuzlaştırma ünitesine alınır.  Çamur 

susuzlaştırma ünitesinde (Dekantör) Katyonik Polielektrolit ilave edilen çamurun susuz katı 

çamur olması sağlanır. Çıkan çamur sanayi kuruluşunun sağladığı geçici depo sahasında 

depolanır ve daha sonrasında lisanslı bertaraf tesislerine gönderilir. 

 

SONUÇ 

Ülkemizde atıksu yönetimi, mevzuatlar çerçevesinde sürekli gelişen ve yenilenen bir 

yapıdadır. Ulusal standartların ülkenin yer altı ve yer üstü su kaynaklarını korumaya ve en 

verimli şekilde kullanılması ile birlikte sürdürülebilir kalkınmayı amaçladığı görülmektedir. 

Bu standartlar hukuki ve gerekli teknik esasları belirler. Atıksu arıtma tesisleri arıtılacak 

atıksuyu standartlarda belirtilen sınır değerlere uyacak formatta arıtmak ile zorunludur. Her 

bir kirlilik parametresinin standartlarda aşılmaması gereken sınır değeri vardır. Atıksulardan  

numune alınması „Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği‟ne göre yapılır. Bu tebliğe 

uygun olarak alınan su numuneleri analizlere tabii tutulur. Demir çelik sanayii atıksuları „Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟ kapsamında Tablo 1: Metal Sanayii Atık Sularının Alıcı 

Ortama Deşarj Standartları‟na tabiidir. 

 

Tablo 1: Metal Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları 

Sektör: Metal Sanayii (Demir-Çelik Üretimi) (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) 

Parametre Birim Anlık numune Kompozit numune 

2 saatlik 

Kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOİ) 

Mg/l - 100 

Yağ gres Mg/l - 20 

Çökebilir katı 

madde 

Mg/l 0,5 - 

Kurşun Mg/l - 0,5 

Demir Mg/l - 20 

Çinko Mg/l - 4 

pH - 6-9 6-9 
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Deşarj standartları verilen parametreler için sınır değer aşıldığı takdirde Sürekli Atıksu İzleme 

İstasyonu sayesinde anlık veri aktarımı yapıldığından bakanlık bu bilgiyi aldığında harekete 

geçer. Kuruluşun bağlı olduğu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tesise gelerek iki adet numune 

alır. Numunelerin birini kendisi analiz için götürürken diğerine tesise şahit numune olarak 

bırakır. Bu numuneler bakanlık tarafından akredite olmuş laboratuvarlar tarafından analiz 

edilir. Sınır değerlerde aşılma var ise tesise bir cezai yaptırım uygulanır. Sürekli Atıksu 

İzleme Sisteminin zorunlu hale gelmesinin nedeni,  bu sınır değer aşılmalarının önüne geçmek 

ve izinsiz deşarjları önlemektir. Yapılan araştırma sonucunda bu takip sistemi sayesinde, anlık 

veri aktarımı ile verilerin sürekli ulaşılabilir olması arıtım kalitesinin her zaman en üst 

seviyede olmasının sağlanacağı görülmüştür. 

Bu çalışma neticesinde elde edilen bulgulara göre; hukuki ve cezai yaptırımın yasal 

mevzuatlara dayanır olması çevre kalitesini en üst düzeyde tutar. Çevresel düzenlemeler 

kuruluşlara ek maliyet oluşturduğundan kendi politikasında maliyete girmeyi tercih 

etmeyebilir. Ancak yasalar çerçevesinde zorunlu olan her bir kriteri yerine getirmekle 

yükümlü olur. Bu nedenle ülkelerin „Atıksu Yönetim Politikası‟ oluşabilecek zararların önüne 

geçilmesine yardımcı olur. Önce sanayileşelim sonra çevreyi koruyalım politikası hiçbir 

zaman hiçbir ülkede doğru olmayacaktır. Sanayileşme sürecinde çevre yönetiminin doğru ve 

etkin olması hem gelişen ülkeler için hem de Dünya için daha doğru olacaktır. 
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DĠYARBAKIR ĠLĠ BAĞ ALANLARINDAKĠ ÖRÜMCEK (ARANEAE) 

TÜRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaplan 

Siirt Üniversitesi 

ÖZET 

 Üzüm, içerdiği şeker nedeniyle kalori değeri yüksek olması yanı sıra mineral 

maddelerden kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir yönünden insan beslenmesinde 

büyük bir öneme sahip yaş ve kuru olarak tüketilen bir meyve türüdür. İklim ve toprak 

yönünden fazla seçici olmaması ve alternatif değerlendirme olanaklarına sahip olması 

nedeniyle üzüm dünyada ve Türkiye‟de yaygın kültür bitkilerinden biridir. Ülkemiz 

üzüm üretiminde ve ihracatında dünyada önemli paya sahiptir. Üretilen üzümün büyük 

bir çoğunluğu sofralık ve kurutmalık; bir kısmı da şaraplık olarak değerlendirilmektedir.  

Bağ alanlarında verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen bitki koruma yönünden birçok 

zararlı böcek bulunmaktadır. Bu mevcut ekosistemde zararlı böceklerle beslenen ve 

doğal dengenin korunmasında rol oynayan birçok faydalı organizmalardan biride 

örümceklerdir. Bağ alanlarında zararlı böceklerle mücadelede önemli bir yere sahip 

predatör gruplarından biri olan örümcek türlerinin ve yoğunluğunun belirlenmesi önem 

arz etmektedir.  

 Bu çalışma Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir bağcılık kültürüne ve 

üretimine sahip Diyarbakır ili bağ alanlarında 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüştür. 

Örneklemeler kimyasal girdilerin (pestisit, gübre vs.) uygulanmadığı her biri en az 30–

40 adet omca' ya sahip olan bağlarda ve bağın fenolojisine bağlı üç haftada bir 

yapılmıştır. Sürvey yapılan bağlarda bitki organları üzerinde bulunan örümceklerin 

toplanmasında D-vac, Atrap ve Japon şemsiyesi kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda 

Araneae (Arachnida) takımına bağlı 9 familya‟ya ait 18 adet örümcek türü tespit 

edilmiştir. Çalışmaların yürütüldüğü bağ alanlarında tespit edilen bu türlerden 

Trichoncus hackmani Millidge, Oxyopes heterophthalmus (Latreille), Aelurillus sp. 

Evarcha falcata Clerck, Salticus scenicus Clerck, Thyene imperalis Rossi, Thomisus 

onustus Walckenaer ve Uloborus walckenaerius Latreille'nin oluşturdukları yayılış ve 

populasyon yoğunluğu yönünden önemli örümcek türlerindedir.  

Anahtar Kelimeler: Bağ (Vitis vinifera L.), Örümcek (Araneae), Diyarbakır 
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 GĠRĠġ 

 İnsan beslenmesinde büyük bir öneme sahip olan üzüm, yaş ve kuru olarak tüketilen 

bir meyve türüdür. Ayrıca ülkemiz ekonomisi için önemli bir ihraç ürünüdür. Dünyada bağ 

alanları büyüklük sıralamasında İspanya ilk sırada yer almakta, bunu; İtalya, Fransa ve 

Türkiye takip etmektedir. Üzüm üretiminde ise İtalya, Çin, ABD, Fransa ve İspanya‟dan 

sonra Türkiye 6. sıradadır (Anonymous, 2013).  

Türkiye‟de Bağ alanı 4.170.410 dekar olup, üretim miktarı ise 3.933.000 tondur. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır İli bağcılık açısından önemli bir yere sahip 

olup, 178.359 dekarda 109.938 ton üzüm üretimi yapılmıştır. Üzümler genellikle sofralık, 

kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendirilmektedir (Anonim 2018). 

 Türkiye bağlarında verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen birçok hastalık etmeni, akar ve 

zararlı böcek türü bulunmaktadır. Zararlı böcek yönünden bağlarda, Lobesia botrana (Denis 

& Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) (Salkım güvesi) ana zararlı olup, 

Klapperichicen viridissima (Walker) (Homoptera: Cicadidae) (Asma ağustosböceği), Viteus 

vitifolii (Fitch.) (Homoptera: Phylloxeridae) (Bağ flokserası), Eriophyes vitis (Pgst.) (Acarina: 

Eriophyidae) (Bağ yaprakuyuzu), Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Homoptera: 

Cicadellidae) (Bağ üvezi), bazı Thrips (Thysanoptera) türleri ve Planococcus citri (Risso) 

(Homoptera: Pseudococcidae) ikinci derecede öneme sahip zararlılardır. Bu zararlılar zaman 

zaman ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıkarak önemli zararlara neden olmaktadır 

(Anonymous, 2004). Bu zararlı türlerin doğal düşmanı olarak belirlenmiş bir çok sayıda 

predatör ve parazitoit türü bulunmaktadır.  

Tarım ekosistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan örümcekler karnivor olup, 

predatör olarak bulundukları alanlardaki zararlı böceklerle beslenerek doğal dengenin 

korunmasında çok önemli bir role sahiptirler (Turnbull, 1973; Nyffeler et al., 1988; Bayram, 

1999; Samu, 2003; Ghavami et al., 2007).  

Diyarbakır ili bağ alanlarında verim ve kaliteyi olumsuz etkileyerek zarar yapan birçok 

zararlı böcek bulunmaktadır. Bu zararlılarla mücadelede herhangi bir kimyasal mücadele 

yapılmadan doğal dengenin korunması için bağ alanlarında önemli predatör gruplardan biri 

olan örümceklerin türlerini ve yoğunluklarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla 

2013 ve 2014 yılarında bağ alanlarında sürvey çalışmaları yürütülmüştür. 

  

MATERYAL VE YÖNTEM 
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Çalışmanın ana materyalini Diyarbakır İli bağ alanları ve alanlarda bulunan örümcek 

türleri, japon şemsiyesi, D-vac, atrap ve çeşitli laboratuvar malzemeleri oluşturmaktadır.  

Sürvey çalışmalarında örneklemeler kimyasal girdilerin (pestisit, gübre vs.) 

uygulanmadığı her biri en az 30–40 adet omca' ya sahip olan bağlarda ve bağın fenolojisine 

bağlı üç haftada bir yapılmıştır. Sürvey yapılan bağlarda bitki organları üzerinde bulunan 

örümceklerin toplanmasında D-vac, Atrap ve Japon şemsiyesi kullanılmıştır. 

Bağ alanlarında toplanan örümcekler örnekleri % 70‟lik alkole alınarak teşhise hazır 

hale getirmek için laboratuvara getirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen örümceklerin 

(Araneae) teşhisleri Doç. Dr. Tarık DANIŞMAN (Kırıkkale Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kırıkkale) tarafından yapılmıştır. 

 

 GELĠġME 

 Diyarbakır İli bağ alanlarında 2013 ve 2014 yıllarında yürütülen çalışmalar 

sonucunda, Araneidae (1), Eutichuridae (2), Linyphiidae (1) Oxyopidae (2), Philodromidae 

(2), Salticidae (4), Theridiidae (3), Thomisidae (2) ve Uloboridae (1) familyalarına bağlı 18 

tür belirlenmiştir (Çizelge 1).  

 Bağ alanlarda tespit edilen örümceklerin familyaların yoğunluğu yönünden 

Salticidae (% 25), Oxyopidae (% 20), Linyphiidae (%14), Thomisidae (% 11), Theridiidae 

(% 9), Philodromidae (% 7), Uloboridae (% 6), Araneidae (% 5)  ve Eutichuridae (% 2) 

oranında belirlenmiştir.  

 Bağ alanlarında yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen bu türlerden Trichoncus 

hackmani Millidge, Oxyopes heterophthalmus (Latreille), Aelurillus sp. Evarcha falcata 

Clerck, Salticus scenicus Clerck, Thyene imperalis Rossi, Thomisus onustus ve Uloborus 

walckenaerius Latreille'nin oluşturdukları yayılış ve populasyon yoğunluğu yönünden en 

önemli olanlardandır.  

 Nitekim bu çalışmanın sonucuna paralel olarak Dünyada ve Türkiye‟de gerek bağ 

alanlarında gerekse çeşitli tarımsal üretim alanlarında önce ki yıllarda yapılan bazı 

çalışmalarda benzer predatör örümcek türleri belirlenmiştir. Bunlardan bazıları; Kaplan ve 

Bayhan (2016), Mardin ili bağ alanlarında yürüttükleri bir çalışmada Araneae (Arachnida) 

takımına bağlı 10 familya‟ya ait 24 adet örümcek türü tespit etmişlerdir. Ayrıca bu çalışmada 

belirlenen familyalardan Salticidae (% 22), Oxyopidae (% 18), Thomisidae (% 15), 

Theridiidae (% 12), Linyphiidae (% 12), Araneidae (% 8), Philodromidae (% 6), Eutichuridae 

(% 3), Uloboridae (% 3) ve Gnaphosidae (%1), ait türlerin yaygınlık ve yoğunluk yönünden 

önemli olduklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmayla benzer olarak Semerci ve ark. (2014), İzmir 
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ve Manisa illeri bağ alanlarında yürüttükleri çalışmada Areneae takımından  2630 adet birey 

topladıklarını,  birey sayısı bakımından yoğunluklarına göre sırasıyla Oxyopidae (715 birey), 

Salticidae (654 birey), Philodromidae (291 birey), Thomisidae (264 birey),  Araneidae (196 

birey), Theridiidae (144 adet) ve Miturgidae (135 birey) familyalarını tespit etmişlerdir. Başka 

bir çalışmada ise Özgen (2008) ile Özgen ve Karsavuran (2010), Mardin, Diyarbakır ve 

Elazığ illerindeki  bağ alanlarında yaptıkları bir çalışmada, Salticidae (Araneae) familyasına 

ait Thyene imperalis (Rossi) 1 tür, Plexippus paykulli (Audouin) 1 tür ve Thomisidae 

(Araneae) familyasına ait Monases israeliensis (Levy) 1 tür olmak üzere toplam 3 örümcek 

türü belirlemişlerdir. Bunun yanı sıra Göven ve ark. (2002) tarafından Ege Bölgesi bağ 

alanlarında en yaygın predatör grubunu oluşturan örümceklerin faunasını belirlemek amacıyla 

bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma sonucunda Salticidae (7), Linyphiidae (2), 

Philodromidae(1), Oxyopidae (2), Thomisidae (1), Theridiidae (1) ve Uloboridae (1) 

familyalarına bağlı 15 tür belirlenmiştir. Bağ alanlarında en yaygın bulunan familyalar 

Oxyopidae (% 23), Linyphiidae (% 23), Salticidae (%21), Thomisidae (% 13), Theridiidae (% 

7) ve Philodromidae (% 7) olarak tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Yurt dışında yapılan bir 

çalışmada ise ABD'de San Joakin vadisi bağ alanlarında 14 familyaya bağlı 27 tür 

belirlendiği; Oxyopes spp.' nin en yaygın bulunan grupta yer aldığını bildirmişlerdir (Costello 

& Daane, 1995). Bunun yanı sıra Luczak tarafından 1975 ve 1979 yıllarında yapılan 

çalışmanın sonuçlarına atıfta bulunan Bayram (1999), bodur örümceklerin (Linyphiidae) 

besinlerinin % 60‟ını Symphypleona alt takımı üyeleri (Collembola), % 12' sini Arthropleona 

alt takımı üyeleri (Collembola), % 12‟ sini afidler (Aphididae, Homoptera) geriye kalan % 16‟ 

sını ise thripsler (Thysanoptera), Hymenoptera, Heteroptera, Coleoptera larvaları, örümcekler 

ve akarlar oluşturduğunu bildirmiştir. Bayram ve Varol (2001) tarafından Van İlinde 1994 

yılında şubat-temmuz aylarında korunga, buğday ve yonca arasında kalan bir otlak alanında 

çukur tuzaklarla yapılan bir çalışmada en çok yakalanan örümcek türlerinin Zelotes (% 17.8) 

ve Pardosa (% 17.4) cinslerine ait olduğunu, bunların yaprakbiti ve thrips gibi zararlı 

böceklerle beslenmesinin bu türlerin önemini arttırdığını bildirmişlerdir. Costello ve Daane 

(1998), Kaliforniya‟daki bağlarda örümcek ve predatör böcek türlerini belirlemişler, bu 

çalışmada elde edilen predatörlerin % 98,1‟ inin örümceklerden oluştuğunu, bunlardan 

Theridion dilutum (Levi) ve T. melanurum (Hahn) (Araneae: Theridiidae)‟u en yaygın 

bulunan türler olarak tespit etmişlerdir. Bunun dışında Cheiracanthium inclusum (Hentz) 

(Araneae: Eutichuridae) ve Hololena nedra (Chamberlin & Ivie) (Aranea: Agelenidae) 

türlerini de belirlemişlerdir. Aynı araştırıcılar bağ alanlarında örümceklerin baskın olmasının 

nedeninin, örümceklerin diğer predatör böceklere göre daha sabit durumda olmalarından 
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kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. Bir çalışmada ise Bolu ve ark. (2008), Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟ndeki Badem (Amygdalus sp.) alanlarındaki örümcek 

faunasını belirlemek için yaptıkları bir çalışmada 9 familya bağlı 16 cinse ait toplam 21 tür 

kayıt ettiklerini bildirmişlerdir. 

 

Çizelge 1. Diyarbakır ili bağ alanlarında 2016-2017 yıllarında saptanan örümcek türleri 

TAKIM FAMĠLYA TÜR 

ARANEAE Araneidae Lipocrea sp. 

(Arachnida) Eutichuridae Cheiracanthium punctorium (Villers) 

  Trichoncus hackmani Millidge 

 Oxyopidae Oxyopes lineatus (Latreille) 

  Oxyopes heterophthalmus (Latreille) 

 Linyphiidae Erigone dentipalpis (Wider) 

 Philodromidae Tibellus oblongus (Walckenaer) 

  Philodromus fallax (Sundevall) 

 Salticidae Aelurillus sp. 

  Evarcha falcata (Clerck)   

  Salticus scenicus (Clerck) 

  Thyene imperalis (Rossi) 

 Theridiidae Steatoda grossa (C.L.Koch) 

  Theridion sp. 

  Tmarus piger (Walckenaer) 

 Thomisidae Thomisus onustus (Walckenaer) 

  Xysticus sp. 

 Uloboridae Uloborus walckenaerius (Latreille) 

 

SONUÇ  

Geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan üzüm ülkemiz ekonomisi ve insan beslenmesi 

bakımından önemli bir kültür bitkisidir. Bu kadar stratejik bir öneme sahip ürüne doğrudan 

veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkide bulunan bir çok zararlı, hastalık ve yabancıot 

bulunmaktadır. Bunlar ürünün azalması yanında bağların kurumasına da sebep olmaktadır. 

Bu amaçla hastalık, zararlı ve yabancıotlar ile mücadele ekonomik ve ekolojik bir 

çerçevede yapılması gerekir. Bu mevcut ekosistemde zararlı böceklerle beslenen ve doğal 

dengenin korunmasında rol oynayan birçok faydalı organizmalardan biride örümceklerdir. 

 Bu çalışma sonucunda Araneae (Arachnida) takımına bağlı 9 familya‟ya ait 18 adet 

örümcek türü tespit edilmiştir. Nitekim Diyarbakır İlinde sürvey yapılan bağ alanlarında 

çok sayıda örümcek türünün bulunması biyoçeşitlilik açısından önemli bir doğa 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

40 

zenginliğidir. Çalışmaların yürütüldüğü bağ alanlarında tespit edilen bu türlerden 

Trichoncus hackmani Millidge, Oxyopes heterophthalmus (Latreille), Aelurillus sp. 

Evarcha falcata Clerck, Salticus scenicus Clerck, Thyene imperalis Rossi, Thomisus 

onustus ve Uloborus walckenaerius Latreille'nin oluşturdukları yayılış ve populasyon 

yoğunluğu yönünden önemli olanlardandır. Bu türler bağlarda ana zararlı olan Salkım 

güvesinin yanı sıra Bağ üvezinin önemli predatörlerindendir.  

Sonuç olarak bağ üretim alanlarında doğal düşmanların korunması, barınması, 

beslenmesi, kimyasal ilaçlardan uzak durulması koşulu ile zararlılarla mücadelede doğal 

düşmanların alternatif mücadele olarak kolaylıkla önerilebileceğini, tamamlayıcı 

metotlarla, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) çerçevesinde daha da verimli ve etkili 

olabileceği düşünülmektedir. 
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KENTSEL DÖNÜġÜM PROJELERĠNĠN ÖNCESĠ VE SONRASINDA ULAġIM 

AĞINDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLERĠN ĠNCELENMESĠ 

 

 

Doç. Dr Halit Özen 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Cafer Yazıcıoğlu 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Ülkemiz kentsel dönüşüm projeleriyle deprem riskine karşı tedbirler almak, eskiyen kent 

kısımlarını yeniden inşa etmek için politikalar yapmaya devam etmektedir. Ülkemizde kentsel 

dönüşüm ihtiyacı 1999 depremleriyle daha da ön plana çıkmıştır. 2012 senesinde çıkarılan 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile deprem 

riskine karşı tedbirler almak için riskli alanların hızla dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu 

çalışmada, Türkiye’de büyük çapta yapılan kentsel dönüşüm projeleri olan Kuzey Ankara 

Girişi, Altındağ, Mamak ve Fikirtepe örnekleri üzerinden kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası 

ulaşım ağındaki değişimler incelenmektedir. Bunun için Google Earth uydu görüntülerinden 

kentsel dönüşümün başlamadan önceki görüntülerinden projelerin bitişine kadar geçen 

süreçler gözlenmiştir. Uydu görüntülerine bakarak kentsel dönüşüm projelerinin altyapı 

uygulamalarında ki farklılıklardan bahsedilmiştir. Ayrıca görüntülerden kentsel dönüşüm için 

ne gibi altyapı sistemleri yapıldığı, yapıldıysa erişim yollarının ve yol genişliklerinin araziye 

uygun şekilde yapılıp yapılmadığı araştırılmıştır. Erişim yollarına uydu görüntüleri üzerinden 

işaretlemeler yapılarak gösterilmiştir. Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamaları iki farklı 

şekilde yapılmaktadır. Bu iki uygulama mütaahhit ve hak sahipleri arasında yapılan anlaşma 

ile TOKi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarıdır. Fikirtepe kentsel dönüşüm 

projesinin diğer projelerden farkı TOKİ tarafından yürütülmemesidir. Fikirtepe kentsel 

dönüşüm projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönüşümün yasal sürecini açtıktan sonra, 

hak sahipleri ile müteahhitler anlaşarak uygulanmaya başlanmıştır. Kuzey Ankara Girişi 

Protokol Yolu, Altındağ ve Mamak Kentsel Dönüşüm Projeleri ise TOKİ işbirliği ile 

yapılmıştır. Bu çalışmada iki faklı proje sürecinin ulaşım altyapısı bakımında nasıl ilerlediği 

anlatılmaktadır. Bu iki sürecin Google Earth üzerinden yıllara göre ulaşım ağındaki 

değişimleri incelenerek hangi sürecin daha sağlıklı olduğuna yönelik değerlendirmeler 
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yapılmıştır. TOKİ’nin üstlendiği kentsel dönüşüm projelerinin önemli avantajlar sağladığını 

göstermiştir. 

Anahtar sözcükler: Kentsel dönüşüm, ulaşım ağı, TOKİ 

 

1 GĠRĠġ 

Yıllardır ülkemizde çok yoğun şekilde kentsel dönüşüm projeleri yapılmaktadır. Bu yapılan 

projeler riskli binalarda ve riskli alanlarda olmak üzere iki farklı şeklide ilerlemektedir.  Riskli 

binalarda yapılan kentsel dönüşüm için öncelikle binadaki kanuni temsilcilerden biri riskli 

yapı tespit kuruluşuna başvurarak süreci başlatmaktadır. İncelemeler sonucu dönüşüm kararı 

verilen binadaki tapu sahipleri bir inşaat şirketiyle sözleşme imzalamaktadır (Tmmob, 2016). 

Bu kısım sadece bina arsası üzerinde bir dönüşüm olduğundan ulaşım sistemleri ile ilgili 

herhangi bir değişim söz konusu olmamaktadır. Sadece belediyenin o bölge için yaptığı imar 

planlarına göre yol güzergahları hazırlanmaktadır. Fakat riskli alanlarda yapılan kentsel 

dönüşümler belediye, il özel idare ve TOKİ tarafından yenilenmektedir. Kentsel dönüşüm 

sürecinin ön süreçlerinden biri olan projelendirme aşamasında imar planları da 

değiştirilmektedir. İmar planlarının değiştirilmesi ulaşım ağını da değiştirmektedir.  

 

2 KENTSEL DÖNÜġÜM KANUNLARI VE ULAġTIRMA  

Ülkemizde kentsel dönüşüm kavramı ilk olarak 2005 senesinde yürürlüğe giren 5393 sayılı 

kanunun 73. maddesinde yer verilmiştir. Bu maddeye göre, kentsel dönüşüm projeleriyle 

deprem riskine karşı tedbirler almak, eskiyen kent kısımlarının yeniden inşası ve restorasyonu 

için belediyelere yetki verilmiştir (Resmi Gazete, 2005). Fakat teknik ve finansman olarak 

büyük projelerin meselesi ciddi bir sorun olmuştur. Bunun için merkezi bir sistem dairesi 

tarafından koordine edilmesi gerektiği düşünülmüş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

kapatılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. İlk iş olarak 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe konularak belediyelerin riskli 

alan ve riskli binaların tasfiyesi için organizasyon, teknik ve finansman konularında gereken 

hızda ilerleyebilmeleri amaçlanmıştır. Belediye; il özel idareleri, malikler ve TOKİ tarafından 

riskli alanda kentsel dönüşüm yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur ve 

uygun görülmesi halinde Bakanlar kurulunca ilan edilir.  İmar planları belediye, il özel 

idareleri ve TOKİ tarafından yenilenmektedir (Doğanay, 2016).  İmar planlarının 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

44 

değiştirilmesi ulaşım sistemlerinin de değiştirilmesi anlamına gelmektedir. 6306 sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da ulaşım sistemleri ile alakalı 

herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Hak sahibi ile müteahhittin anlaşmasıyla 

yapılan kentsel dönüşümde belediye imar planlarına göre yol altyapısını sağlamaktadır. 

Etaplar halinde yapılan kentsel dönüşüm projelerinde alan içerisindeki imar planları 

değiştirildiğinden dönüşüm anında ulaşım ağında değişiklikler yapılabilmektedir. 

 

3 ÜLKEMĠZDE BAZI KENTSEL DÖNÜġÜM ALANLARI ÖNCESĠ VE SONRASI 

ULAġIM AĞI 

Bu başlıkta Ankara-Altındağ, Mamak ve Kuzey Ankara Giriş Protokol yolu ile İstanbul 

Fikirtepe kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin hava fotoğrafları kentsel dönüşüm öncesi ve 

sonrası incelenmektedir.  

3.1 Ankara-Altındağ Örneği 

Altındağ, Mamak ilçesinden sonra en fazla kentsel dönüşüm uygulamalarının yapıldığı yerdir. 

Mahalledeki gecekondularda daha çok serbest meslek sahipleri yaşarken kentsel dönüşüm 

sonrası memurlar yerleşmiştir. Şekil 3.2’de Altındağ kentsel dönüşüm projesinin planı 

gösterilmektedir.  Aşağıda Altındağ ilçesinde Gültepe Mahallesinde yapılan ulaşım ağındaki 

değişiklikler açıklanmaktadır.  

Öncelikle 2014 yılında Gültepe mahallesinin Turgut Özal mahallesine erişimi için kavşak 

yapıldığı görülmektedir. Dönüşüm öncesi çift yönlü tek yol varken 2018 yılında bölünmüş yol 

yapılmıştır. Ayrıca Gültepe caddesine kolay erişim amacıyla sadece dönüşüm alanındakilerin 

kullanabileceği paralel bir yol yapılmıştır. Alan içindeki hem ana yollar hem de iç yollar 

tamamen kaldırılıp yerine daha geniş yollar yapılmıştır. Bu sayede ilerleyen süreçte kentsel 

dönüşümün getirdiği nüfus artışı ve soylulaşmayla artacak olan araç trafiğine çözüm üretildiği 

görülmektedir. Şekil 3.1’de kentsel dönüşün alanına ait kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası 

için farklı yıllara ait hava fotoğrafları verilmiştir. 
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2006 - Kentsel dönüşüm öncesi 2007- Gecekondu yıkımına başlandı 

  
2009- Konut yapımına başlandı 2011- Konut yapımı ve iç yollar 

tamamlandı. 

  
2012- Gecekondu yıkımı etap halinde devam 

etmektedir 

2013-Konut yapımı tamamlandı 

  
2015-İç yollar ve T.Özal bulvarına erişim 

için kırmızı işaretli yere kavşak yapıldı 

2017-Gültepe caddesinde bölünmüş yol 

yapımına başlandı 
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2018-Kavşak, bölünmüş yol ve proje içinde caddeye paralel yapılan yol tamamlandı 

ġekil 3.1 Ankara-Altındağ Proje Alanı Farklı Yıllara Ait Hava Fotoğrafları (Google Earth) 

 

 

ġekil 3.2 Altındağ İlçesi Kentsel Dönüşüm Planı ( Açıkgöz, 2014) 

 

3.2 Ankara-Mamak Örneği 

Ankara’da Mamak denince akla gecekondu, cezaevi ve çöplüğü gelmekte iken yapılan kentsel 

dönüşüm projeleri ile daha farklı bir ilçeye dönüşmüştür.  Mamak’ta dünyanın en büyük 

kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile etaplar 

halinde yıkımlar devam etmektedir. Yeni Mamak projesi 7 milyon metrekareyi kaplayan ve 

içinde 14 mahalle olan bir alanda uygulanmaktadır. 11 etaptan oluşan Yeni Mamak projesinde 

13 bin 400 gecekondu yıkılıp yerine 50 bin konut ve çeşitli sosyal donatılar yapılmaktadır 
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(http://www.mamak.bel.tr). Bu proje içerisinde bulunan Altınevler Mahallesi ve Gülseren, 

Anayurt Mahallelerinde yapılan kentsel dönüşüm alanları incelenmiştir. Altınevler Mahallesi, 

Cebeci Asri Mezarlığının sağında, Plevne caddesinin ise solunda yer almaktadır. Gülseren-

Anayurt Mahalleri içerisinde bulunan dönüşüm bölgesi Plevne caddesinin sağında yer 

almaktadır. Altınevler mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm alanında yollar geniş yapılıp 

siteler arasında kavşak yapılmıştır. Ana yola 5 ayrı noktadan erişim sağlanmaktadır. Dönüşüm 

öncesi ve sonrasında Turgut Özal bulvarına çıkmak için bölünmüş yol olarak kullanılan 

Plevne Caddesinde bir değişiklik yapılmamıştır. Gülseren mahallesinde yapılan kentsel 

dönüşümde bina yoğunluğu çok fazladır. Ayrıca yol altyapısı gerekenden az yapıldığı 

görülmektedir. Plevne caddesine ulaşmak için 4 ayrı noktadan erişim yapılabilmektedir. 

Bulvara erişiminin bir sorun olmayacağı fakat proje alanı içerisinde bina yoğunluğu fazla 

olduğundan araç trafiği oluşacağı öngörülmektedir. Şekil 3.3’de kentsel dönüşüm öncesi ve 

sonrası için hava fotoğrafları verilmiştir.  

  
2004 Kentsel dönüşüm öncesi 2006-Gecekondu yıkımlarına başlandı 

  
2009- Konut yapımına başlandı 2011- Etap halinde yıkımlar devam 

etmekte 
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2012-Yıkımlar devam etmekte 2014 İç yolların yapımı devam etmekte 

  
2016- konut yapımlarına devam etmekte 2018-Yoğun konut yapılan alanda iç yollar 

tamamlandı. Eski yolda herhangi bir 

değişiklik yapılmadı. 

ġekil 3.3 Ankara-Mamak Proje Alanı Farklı Yıllara Ait Hava Fotoğrafları (Google Earth) 

 

3.3 Ġstanbul-Fikirtepe Örneği 

Proje alanı, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy 

Mahallelerinden oluşmaktadır. Projenin alanının büyüklüğü yaklaşık 131 hektardır. Konum 

olarak kuzeyde E5 karayolu, batısında Kurbağalı dere, doğusunda Göztepe kavşağı, 

güneyinde ise Mandıra Caddesi ve Göztepe Hastanesi ile konumlanmaktadır. Fikirtepe proje 

alanına yakın Kadıköy-Kartal metro hattı üzerinde bulunan iki önemli metro istasyonu ile 

metrobüs durağı olması projenin önemi daha da artırmaktadır (Çşb, 2017). Fikirtepe kentsel 

dönüşüm projesi adalar halinde yapılan bir projedir. Bakanlığın devreye girmesi ile 

müteahhitler ve hak sahipleri arasında anlaşma yapılmıştır. Fakat bu projede bakanlık projeyi 

üstlenmemektedir. Şekil 3.5’de projenin imar planı görülmektedir. İmar planına göre İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi altyapı tesisleri yapmaktadır. Fakat şuan için Fikirtepe’de ulaşım ağına 

bakıldığında herhangi bir değişiklik görülmemektedir. Proje alanı içerisinde yollar açılmaya 

devam etmektedir. Ancak Şekil 3.6’ya bakıldığında D-100 karayoluna ve İstanbul çevre 

yoluna erişim yolu yapılmadığı görülmektedir. Dönüşüm henüz daha bitmemiş olup bitiğinde 
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konut yoğunluğu çok fazla artacağı ve soylulaşma olacağı için araç sayısında artış 

gösterecektir. Proje bitmeden erişim yollarının yapılması ve altyapının tamamlanması 

gerekmektedir. Şekil 3.4’de kentsel dönüşüm alanına ait farklı yıllar için hava fotoğrafları 

verilmiştir. 

  
2007 2009 

  
2011 2013 

  
2015 2016 
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2017 2018 

ġekil 3.4 İstanbul Fikirtepe Proje Alanı Farklı Yıllara Ait Hava Fotoğrafları (Google Earth) 

 

 

ġekil 3.5 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı (ÇŞB, 2017) 

 
ġekil 3.6 İmar Planına Göre Çalışma Alanı Sınırı ve Ulaşım Bağlantıları (ÇŞB, 2017) 
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3.4 Kuzey Ankara GiriĢi Protokol Yolu Örneği 

1950’li yıllarda açılan Esenboğa Havaalanı kentin kuzey bölgesinin öneminin artırmıştır. 

Esenboğa Havaalanı’nın açılmasıyla başlayan Pursaklar, Dışkapı, Ulus ve Kızılay’dan 

geçerek Çankaya Köşküne kadar uzanan bir protokol yolu oluşmuştur. Protokol yolunun 

çevresi 1970‘li yıllarda başlayan göç hareketleriyle gecekondulaşma sürecine girmiş ve kaçak 

yapılaşmanın yoğunlaştığı bir alan haline dönüşmüştür (Bayulu,  2009). Bölgede yaşanan 

gecekondulaşmanın en önemli nedeni 1970’li yıllar sonrasında sanayileşme sürecinde, başta 

havaalanına ihtiyaç duyan sektörler olmak üzere diğer sektörlerde (ilaç, mobilya vb.) bu aks 

üzerinde yer seçmiştir. 1980’li yıllara kadar Altındağ ilçesine bağlı bölgede yoğunlaşırken 

1980’li yıllardan sonra Keçiören tarafındaki bölgede de gecekondu sayısında artış 

yaşanmıştır. Ankara’nın başkent olması nedeniyle Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak 

yabancı devlet konukları ve turistler tarafından yoğun olarak kullanılan bu yol, ülkemizi 

ziyarete gelen konuklara kötü bir izlenim bırakmaktaydı. Bunların sonucunda Esenboğa 

havaalanı protokol yolunda görülen çarpık ve kaçak yapılaşma kent imajını zedelemesi 

nedeniyle bu bölgenin dönüşüme alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu bu bölgede kentsel 

dönüşümün gerçekleştirilmesi konusu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından TBMM’ye 

taşınmıştır.  Bu proje 2004 yılında 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm 

Kanununun çıkmasıyla başlamıştır. Projede yapılacak tali yol, yaya yolu, içme suyu, elektrik 

ve Telekom gibi hizmetleri ASKİ Genel Müdürlüğü yapmıştır. Yine yeni protokol yolunu, 

viyadüğü ve tüneli ASKİ Genel Müdürlüğü yapmıştır (İnce,2006). Kentsel dönüşüm alanı 

imar planı Şekil 3.7’de verilmiştir. 
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ġekil 3.7 Kuzey Ankara Girişi Protokol Yolu Kentsel Dönüşüm Alanı İmar Planı 

 

Şekil 3.8’de görüldüğü gibi öncelikle 2006 senesinde tüm gecekondular yıkılıp 2007 

senesinde yolların açılmasına başlanılmıştır. 2012 senesinden sonra eski protokol yolu 

rekreasyon alanı içinde kullanılmaya başlanmıştır. Ulus ve Keçiören tarafından gelenler proje 

alanına erişebilmeleri için bir kavşak ve viyadük yapılmıştır. Proje alanının Altındağ kısmına 

kalan tek yol dönüşüm sonrası bölünmüş yol olarak yapılmıştır. Proje alanından Ulus ve 

Kızılay’a gitmek isteyenler için kavşağa yakın olan konutlar protokol yoluna erişebilmekte, 

viyadük tarafına yakın olanlar ise viyadük üzerinden erişebilmektedir. Projenin ortasında 

kalan konutlar rekreasyon alanındaki yolu kullanarak protokol yolunun altından protokol 

yoluna erişebilmektedir. Protokol yoluna uzak kalan konutlar Altındağ tarafında yeni yapılan 

bölünmüş yolu kullanarak erişim sağlayabilmektedir. Alanın içerisindeki eski yollar tamamen 

değiştirilerek yeni güzargah planları yapılmıştır. Dönüşüm öncesi ve sonrası baktığımızda 

eski yolların dar ve bakımsız olduğu fakat protokol yoluna erişimin daha fazla olduğu 

görülmektedir. Dönüşüm sonrası yollar genişletilmiş olup yola erişim ise yeni yapılan kavşak, 

viyadük ve bölünmüş yol ile giderilmeye çalışılmıştır. Rekreasyon alanı konutları protokol 

yolundan uzaklaştırmış olsa da erişim yapılabilmektedir. Otobüs kullanmak isteyenlere ise 2 

hat açılmıştır. Proje alanının içerisindeki duraklardan otobüse erişim sağlanabilmektedir. 
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2004-Kentsel Dönüşüm Öncesi 2006-Gecekondu Yıkımına Başlandı 

  
2007-Gecekondular Tamamen Yıkıldı 2009-Yollar açıldı , konut inşasına başlandı 

  
2012-Protokol yolu, tünel ve viyadüğe 

başlandı 

2015-Alt yol, iç yollar, alt kavşak, viyadük, 

yeni yol ve tünel açıldı 

Tünel  
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2017-Konut yapımına devam edilmektedir 2019-Konut yapımı ve ulaşımı ağı 

tamamlanmıştır 

ġekil 3.8 Kuzey Ankara Girişi Protokol Yolu Proje Alanı Farklı Yıllara Ait Hava Fotoğrafları (Google 

Earth) 

 

4 SONUÇ 

Bu araştırmada 4 farklı bölgenin kentsel dönüşüm alanlarının ulaşım ağındaki değişimleri 

incelenmiştir. Her kentsel dönüşüm alanında öncelikle ulaşım ağına çözüm için bir takım 

araçların düşünüldüğü açıkça görülmektedir. Bina sahipleri ile arsa sahipleri arasında yapılan 

anlaşmalarla başlayan kentsel dönüşüm projeleri için önceden ilan edilen imar planları ulaşım 

ağını oluşturmaktadır. Fikirtepe örneğine bakacak olursak henüz binaların yapımı devam 

ederken yol ağında herhangi bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Birçok şirketin aynı 

anda bir bölgede dönüşüm gerçekleştirmesi yol altyapısı için belediyenin geç kalması bölgede 

düzensizliğe sebep olmaktadır. Üstelik ada bazında ilerleyen proje olması nedeniyle bazı 

inşaatların geç başlamasına sebep olmaktadır.  Büyükşehir Belediyesi ise konutların teslim 

tarihlerine göre altyapı götürdüğünden yol altyapısı da gecikmektedir. Fakat diğer taraftan 

TOKİ işbirliği ile yapılan uygulamalarda bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek projeler 

yapılabilmesi ve proje alanının tümünün aynı anda yıkılıp gerekli altyapı oluşturulup daha 

sonra konut inşasına başlanması ulaşım ağı bakımında daha hızlı ve sağlıklı sonuçlar 

vermektedir. Sonuç olarak ada bazında yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Diğer türlü hem konut 

yapımlarında hem de altyapı çalışmalarında büyük aksaklıklar meydana gelmektedir. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF OIL/FAT TYPE ON BASIC FUEL 

PROPERTIES AND PRODUCT YIELD OF BIODIESEL 
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ABSTRACT 

Biodiesel, with a chemical structure of fatty acid alkyl esters, is a fuel produced from 

vegetables oils or animal fats. It is now considered as a promising alternative to conventional 

fossil fuels because of its advantages such as being renewable, environmentally friendly and 

being locally produced. Biodiesel is generally synthesized by transesterification reaction in 

the presence of an alkaline catalyst. It can be produced from different feedstocks. However, it 

is very important that some properties of the produced biodiesel meet certain fuel standards 

and the product yield is high. The source of biodiesel affects its physical-chemical properties 

and thus the fuel properties. In particular, cold flow properties such as density, viscosity, pour 

point and cloud point are very important for produced biodiesel.  

In this study, the basic fuel properties and product yields of biodiesel produced from crude / 

waste vegetable oils and animal fat were investigated. The most commonly used oils in 

biodiesel production (corn, sunflower, canola and beef tallow) were selected as biodiesel 

feedstock. Biodiesel samples was produced by the basic transesterification reaction using 

methyl alcohol and sodium hydroxide catalyst.  The basic fuel properties such as density, 

kinematic viscosity, pour point (PP), cloud point (CP), flash point and heat value of the 

produced biodiesel were measured according to standard test methods. According to the 

results of the study, the best fuel properties and the highest product yield were obtained from 

biodiesel produced from crude sunflower oil. The worst fuel properties were biodiesel 

produced from beef tallow. In addition, the lowest product yield was obtained from biodiesel 

produced from waste corn oil.  

Keywords: Biodiesel, Oil/fat type Basic fuel properties, Product yield   

1. INTRODUCTION 

The increasing energy demand of our world and the reduction of fossil fuels increase the 

interest in alternative energy sources day by day. Biodiesel is a fuel that is seen as a good 
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alternative to fossil fuels [1]. It is generally produced by a reaction called transesterification. 

In the transesterification reaction, 1 mol triglyceride and 3 moles of alcohol react, ester 

(biodiesel) and glycerin are produced [2, 3]. Vegetable oils or animal fats are used as 

feedstock for biodiesel production. Feedstock of biodiesel is very important. Because it 

affects both the cost and the fuel properties of biodiesel [4].  

Biodiesel is a clean and renewable fuel. However, in order to reduce the high cost, which is 

one of its important disadvantages, the use of suitable feedstocks in the production of 

biodiesel is very important [5]. Edible oils are widely used for biodiesel production. However, 

these oils are also very important for increasing food industry demand [6]. In addition, when 

biodiesel is produced from these oils, the cost is high. For this purpose, many researchers 

investigated the production of biodiesel from waste oils [7-10]. Besides the cost of biodiesel, 

fuel properties are also very important. Cold flow properties such as high viscosity, density, 

pour point and cloud point negatively affect the fuel quality. The fuel properties of biodiesel 

are related to the properties of the feedstock from which it is produced [11]. 

In this study, the effects of oil/fat type on the yield and fuel properties of the produced 

biodiesel were investigated. 

 

2. MATERYAL AND METHOD 

2.1. Materials 

The sunflower, corn and canola oils used in the study were obtained from a local market and 

the beef tallow was obtained from a local slaughterhouse in Erzurum, Turkey. Methyl alcohol 

and KOH catalyst were obtained from Merck and Flake, respectively.  

2.2 Experimental procedure  

For the transesterification experiments, a 1000 mL jacketed glass reactor was used. 

Mechanical stirrer, constant temperature circulator, condenser and thermometer were 

connected to the reactor. The constant parameters in the experiments were selected as reaction 

time, 60 min; oil/methanol ratio, 1/6 (in weight); catalyst ratio, 0.75% KOH (in weight) and 

reaction temperature of 60
o
C. Experiments were repeated three times at different times.   

The desired oil/fat was initially filled to the reactor and heated to 60 ° C. Then, the KOH 

catalyst was dissolved in methanol and this solution was added to the stirred reactor. After 60 

minutes, the reaction was stopped and the reactor contents were transferred to a separatory 

funnel. Glycerin deposited at the bottom was separated from the methyl ester phase 

(biodiesel). The biodiesel phase was then washed three times with deionized water at 7-8 hour 
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intervals. The produced biodiesel was dried in a rotary evaporator under vacuum at 80 ° C for 

1 hour.   

To obtain waste oil, the crude vegetable oil was placed in flat-bottomed glass balloon and 

heated at 100 ° C for 5 hours. In order to prevent the explosion of oil, boiling stones were 

placed into the oil. For heating, a magnetic stirrer was used. Obtained waste vegetable oils 

were transferred to the reactor to produce biodiesel.  

2.3. Analytical methods 

Density, kinematic viscosity, pour point (PP), cloud point (CP), flash point and heat value of 

the biodiesel sample produced from each oil /fat were measured according to the relevant 

standards. In addition, the fatty acid compositions of biodiesel samples were analyzed by a 

gas chromatography device (Perkin Elmer Clarus 680, USA).  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, biodiesel was produced from crude and waste vegetable oils (canola, sunflower 

and corn) and beef tallow. Density, kinematic viscosity, pour point (PP), cloud point (CP), 

flash point and heat value of the biodiesel sample produced from each oil /fat were analyzed. 

In addition, biodiesel yield was examined. The results of the study are shown in Table 1. 

 

Table 1. Some physical-chemical properties and yields of biodiesel samples produced from different 

oils/fat 

Oil/Fat Type Flash Point 

(oC) 

Heat Value 

(cal/g) 

Kinematic 

Viscosity 

(mm2/s) 

Pour Point 

(oC)  

Cloud Point 

(oC) 

Density 

(kg/m3) 

Yield 

(wt.%) 

Crude canola  

175 

 

9371 

 

4.8 

 

-18 

 

-16 

 

883 

 

94.10 

Crude 

sunflower 

 

 

200 

 

 

9410 

 

 

4.0 

 

 

-15 

 

 

-13 

 

 

885 

 

 

98.25 

Crude corn  

 

166 

 

 

9398 

 

 

4.62 

 

 

-13 

 

 

-9 

 

 

886 

 

 

85.3 

        

Waste 

canola 

 

 

160 

 

 

9186 

 

 

4.93 

 

 

-15.7 

 

 

-12 

 

 

920 

 

 

80.94 

Waste 

sunflower 

 

 

185 

 

 

9409 

 

 

4,6 

 

 

-10.3 

 

 

-5 

 

 

902 

 

 

90.95 

Waste corn  

 

154 

 

 

8962 

 

 

4.8 

 

 

-11.9 

 

 

-8,2 

 

 

917 

 

 

70.66 

        

Beef Tallow  

 

155 

 

 

10287 

 

 

5.5 

 

 

+12 

 

 

+19 

 

 

910 

 

 

88.78 
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Table 1 shows that; the highest flash point was the crude sunflower biodiesel (200
o
C), the 

lowest was the waste corn and the beef tallow. The heat values of the biodiesel produced from 

crude and waste vegetable oils were approximately equal. The kinematic viscosity and density 

of biodiesel samples produced from waste vegetable oils increased compared to those 

produced from crude vegetable oils. The highest kinematic viscosity (5.5 mm
2
/s), pour point 

(+12
o
C) and cloud point (+19 

o
C) were the beef tallow biodiesel. In addition, the highest yield 

was the biodiesel produced from crude sunflower oil (98.25%), and the lowest was the waste 

corn biodiesel (70.66%).  

 

4. CONCLUSION 

In this study, biodiesel was produced from different oils/fat. The relationship between some 

fuel properties and product yields of biodiesel samples produced with oil/fat type were 

investigated. According to the results of the study, the best fuel properties and the highest 

product yield were obtained from crude sunflower oil. The worst fuel characteristics were 

biodiesel produced from beef tallow. The lowest biodiesel yield was obtained from biodiesel 

produced from waste corn oil. 
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ABSTRACT 

Considering the exhaustion of fossil fuels and significant environmental damage, the interest 

in clean and renewable fuels is increasing day by day. Biodiesel is an alternative fuel that can 

be produced from vegetable, animal or waste cooking oils. Biodiesel is usually produced by 

transesterification reaction. In the transesterification reaction, glyceride (oil/fat) with ethyl or 

methyl alcohol reacts in the presence of a suitable catalyst. At the end of the reaction, ethyl / 

methyl ester (biodiesel) and as a by-product glycerin are produced. The obtained crude 

biodiesel must be purified to meet certain fuel standards. While the crude biodiesel produced 

is purified by the conventional method, the heavier glycerin phase is first separated from the 

biodiesel phase, taking advantage of the weight difference. Then, it is washed with hot water 

to remove waste catalyst or soaps. After washing, the dried biodiesel is sent to storage. 

However, in this method, if the water in the biodiesel is not removed sufficiently after 

washing with water, this negatively affects the quality of the fuel. Therefore, water in the 

biodiesel must be removed.  

In this study, the cationic Dowex HCR-S resin was used to remove water from the biodiesel. 

The adsorption isotherms of the process were examined to evaluate the affinity of studied 

resin against water in biodiesel. Isotherm examination was performed according to four 

different models such as Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich. The 

results showed that the adsorption process was best suited to the Langmuir isotherm model. In 

addition, RL values of Langmuir isotherm were 0.284, 0.260, 0.251 and 0.178. These values 

were 0 <RL <1, indicating that used resin was suitable for water adsorption in biodiesel.  

Keywords : Biodiesel, Cationic Dowex HCR-S resin, Water adsorption, Adsorption 

isotherms  

 

1. INTRODUCTION 
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Biodiesel is a clean fuel produced from renewable local sources such as vegetable oils and 

animal fats. It is a good alternative fuel because it has many advantages such as being 

environmentally friendly, being renewable, having a high flash point and being used with 

modification in diesel engines (Kanca and Temur, 2016). Biodiesel is usually produced by 

transesterification reaction in the presence of an alkaline catalyst. The crude biodiesel 

produced by transesterification contains impurities such as free and total glycerin, soap, 

metals, methanol, free fatty acids, catalyst, water and glycerides. High level of impurities can 

reduce engine life (Hayyan et al., 2010). In addition, the produced biodiesel must meet certain 

international standards (EN 14214 or ASTM D6751) to be used as fuel. Therefore, the 

purification of crude biodiesel is very important. 

The conventional method for purifying crude biodiesel is washing with water. Water can 

remove impurities such as catalyst wastes and soap formation in raw biodiesel (Atadashi, 

2015). However, the presence of water during the production and purification of biodiesel 

causes significant problems during the storage of biodiesel and its use in diesel engines 

(Kusdiana and Saka, 2004). Therefore, the removal of water from biodiesel is very important. 

In the literature, researchers used different adsorbents (Faccini et al., 2011; Özgül-Yücel and 

Türkay, 2003) or ion exchange resins (Berrios et al., 2011; Shibasaki-Kitakawa et al., 2013) to 

remove different components from biodiesel and they investigated the suitability of using 

these substances as adsorbents in biodiesel purification. 

In this study, the adsorption of water in biodiesel was investigated by using Dowex HCR-S 

cationic resin and the adsorption isotherms of the process were studied using four different 

isotherm models. 

 

2. MATERYAL AND METHOD 

Sunflower oil, methyl alcohol and KOH catalyst were used to produce biodiesel. The cationic 

resin (Dowex HCR-S) was used as an adsorbent to remove water from the produced biodiesel. 

A certain amount of sunflower oil was placed in a 1000 mL jacketed glass reactor connected 

to the mechanical mixer, reflux and constant temperature water circulator, and the oil was 

heated to 60 ° C. The KOH catalyst (0.75 wt% of oil) was then dissolved in methanol 

(MeOH:oil molar ratio = 5:1)  and and added to the stirred reactor. At the end of the 1 hour 

reaction, the reactor contents were transferred to a separatory funnel. After separating the 
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glycerin phase deposited at the bottom, the biodiesel (methyl ester) phase was washed three 

times with deionized water. The wash water was separated from the methyl ester phase. Then, 

the methyl ester phase was retained to be treated with the cationic resin to remove the small 

amount of water remaining. 

In the adsorption experiments, 100 mL biodiesel was placed in the reactor and the reactor 

contents heated to the desired temperature. A certain amount of pre-dried resin was added to 

the reactor and the content was stirred. At the end of the determined period, the system was 

stopped and samples were taken from biodiesel by a micro injector. The amount of water in 

the samples was determined by means of a water analysis device (Karl Fischer coulometric 

titrator, GR Scientific Cou-Lo Aquamax KF Moisture Meter). The water contents of the crude 

biodiesel samples were also determined in the same way before treatment with the resin. 

During the analysis, the initial concentrations and the equilibrium concentrations of crude 

biodiesel were recorded. The adsorption isotherms were determined by adding 6 wt% resin to 

biodiesel with different water concentrations of 1398, 1578, 1649 and 2553 mg / L. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Effects of Different Parameters 

For removal of water from biodiesel with resin; pre-drying time (for 0, 1, 2, 3, 4 and 5 hours), 

contact time (for 10, 20, 30, 40, 50 and 60 minutes), temperature (for 15, 28, 40 and 50
o
C) 

and the amount of resin (0.5%, 1%, 2%, 5%, 6%, 7% and 8% by weight) were determined as 

parameter. The effects of these parameters were discussed in detail in another manuscript of 

ours (Çelik-Okumuş, Doğan & Temur, 2019). The results of the study showed that; the 

maximum water from the biodiesel was adsorbed at a temperature of 15 ° C, a pre-drying time 

of 4 hours, a resin content of 6% by weight, and a contact time of 50 minutes.  

 

3.2. Adsorption Isotherms 

Commonly used equations to define the adsorption isotherm are the Langmuir, Freundlich, 

Temkin and Dubinin-Radushkevich (D-R) equations. With the help of these equations, the 

surface properties of the adsorbent and the adsorbent-adsorbate interest can be defined 

(Elmorski et al., 2014). In this study, linear forms of the equations described above are used to 

define the equilibrium data.  
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3.2.1. Langmuir Isotherm 

Langmuir isotherm examination was performed using Eq. 1 and shown in Figure 1-a. KL and 

qm values were calculated from the slope and intercept of this graph.  

  

  
 

 

    
 

  

  
                                                                                                                                        

The dimensionless factor RL (see Table 2) can be found from Eq. 2. The adsorption is 

unfavorable for RL> 1, linear for RL = 1, favorable for 0 ˂ RL ˂ 1 or irreversible for RL = 0 

(Gündüz and Bayrak., 2017).  

   
 

      
                                                                                                                                            

 

3.2.2. Freundlich Isotherm 

Freundlich isotherm examination was performed using Eq. 3 and shown in Figure 1-b. KF, n 

values were calculated from the slope and intercept of this graph and they are given in Table 

2. 

          
 

 
                                                                                                                                    

The process is linear for n = 1,  it is chemical for n> 1and it is physical for n <1 (Gündüz and 

Bayrak, 2017). 

 

3.2.3. Temkin Isotherm 

The equations that express this isotherm are given below. The drawn graph is shown in Figure 

1-c. KT and BT constants were calculated from the slope and intercept of this graph (Table 2).  
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Here, BT = RT / b. 

 

3.2.4. Dubinin-Radushkevich (D-R) isotherm 

The equations that express D-R isotherm are given below. The drawn graph is shown in 

Figure 1-d. KDR and qm constants were calculated from the slope and intercept of this graph 

(Table 2).  

        (    [  (  
 

  
)]

 

)                                                                                                  

              
                                                                                                                                

      [  
 

  
]                                                                                                                                      

  
 

√    

                                                                                                                                                

The average adsorption energy (E) helps us to estimate the adsorption mechanism. The 

adsorption is physical for E < 8 kjmol
-1

, it is chemical for 20 < E <40 kjmol
-1

 (Gündüz and 

Bayrak, 2017). 
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(c) Temkin (d) Dubinin-Redushkevich 

Figure 1. Isotherm graphics (conditions; contact time: 50 minutes, resin pre-drying time: 4 hours, 

adsorbent amount: 6% by weight, temperature: 28
o
C). 

 

The R
2
 values obtained from each graph in Figure 1and the isotherm constants calculated 

from the respective equations were given in Table 1. 

Table 1. Isotherm parameters for adsorption of water from biodiesel with resin. Conditions; 

Contact time: 50 minutes, resin pre-drying time: 4 hours, adsorbent amount: 6% (by weight), 

temperature: 28
o
C.   

Isotherm model Parameter Value 

   

Langmuir qm(mg g
-1

) 53.48 

KL(L mg
-1

) 0.0018 

RL 0,284 (for 1398 mg/L) 

0,260 (for 1578 mg/L) 

0,251 (for 1649 mg/L) 

0,178 (for 2553 mg/L) 

 

R
2
 0.997 

   

Freundlich n (g L
-1

) 0.65 

KF ((mg g
-1

)(L mg
-1

)
1/n

 0.0087 

R
2
 0.998 

   

 

Temkin 

BT 45.281 

KT (L mg
-1

) 0.010 

R
2
 0.988 

   

 

Dubinin-Radushkevich 

qm (mg g
-1

) 62.66 

KDR (mol
2
 j

-2
) 0.0044 

E (kj mol
-1

) 0.011 

R
2
 0.976 

When Table 1 is examined, it is seen that R² values of Temkin and Dubinin-Radushkevich 

isotherms are smaller than Langmuir and Freundlich isotherms. Therefore, it was decided that 

R² = 0,9883 
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the present process did not comply with these isotherms. However, the R² values of Langmuir 

and Freundlich isotherms were very close to each other. Therefore, for these two isotherms, 

experimental and theoretical qe values were calculated (Table 2). 

Table 2. Experimental and theoretical qe values for Langmuir and Freundlich isotherms 

Langmuir Isotherm Freundlich Isotherm 

Experimental qe Theoretical qe Experimental qe Theoretical qe 

20.733 20.629 20.733 1.932 

 

As shown in Table 2, experimental and theoretical qe values for Langmuir isotherm are very 

close to each other. Therefore, it was decided that the present adsorption corresponds to the 

Langmuir isotherm. The Langmuir isotherm model assumes that adsorption takes place on a 

homogeneous surface and in a single layer. At the same time, all active points have the same 

energy and equal affinity to the molecules to be adsorbed (Langmuir, 1918). In addition, RL 

values of Langmuir isotherm were 0.284, 0.260, 0.251 and 0.178. These values were 0 <RL 

<1, indicating that used resin was suitable for water adsorption in biodiesel. 

4. CONCLUSION 

Experimental data were analyzed for the Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-

Radushkevich isotherms. It was found that the most suitable isotherm was Langmuir and the 

used resin was also suitable for adsorption. 

Nomenclature 

Ce, equilibrium concentration of water in biodiesel (mg L
-1

)  

qe, adsorption capacity at equilibrium (mg g
-1

) 

KL, Langmuir constant (L mg
-1

) 

qm, maximum adsorption capacity of the resin (mg g
-1

) 

C0, water concentration in crude biodiesel (mg L
-1

) 

KF, Freundlich equation constant for adsorption capacity ((mg g
−1

) (L mg
−1

)
1/n

) 

n, Freundlich equation constant for density 

b, Temkin isotherm constant  

KT, equilibrium binding constant (Lg
-1

) 

R, the gas constant (8.314 J mol
-1 

K
-1

) 

T, absolute temperature (K) 

KDR, isotherm constant for adsorption energy 
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qm, theoretical adsorption capacity 

ε, Polanyi potential 
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TĠTANYUM VE 6063 ALÜMĠNYUM LEVHALARIN DĠFÜZYON KAYNAK 

YÖNTEMĠ ĠLE BAĞLANTI SÜRESĠNĠN MEKANĠK ÖZELLĠKLERE ETKĠSĠ 
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ÖZET 

Titanyum alaşımları yüksek sıcaklığa dayanıklı, mukavemetli, korozyona karşı dirençli ve 

düşük ısıl iletkenliğe sahip bir metaldir. GR5 titanyum levha ve 6063 alaşımlı alüminyum 

levhaların uzay, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan malzemelerdir. 6063 

alüminyum ve GR5 titanyum alaşımları düşük yoğunluk, yüksek mukavemet ve yüksek 

korozyon dayanımından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir.  

Bu çalışmada GR5 titanyum levha ile 6063 alüminyum alaşımlardan hazırlanmış levhaların 

difüzyon kaynak süresinin etkisi araştırılmıştır. Difüzyon kaynak işlemlerinde, Çekme test 

numunelerinin boyutları; 1x20x100 mm boyutlarında kesilmiş alüminyum ve titanyum 

numuneler 100, 240, 400, 600, 800 ve 1000 mesh‘lik zımpara ile yüzeyleri oksit 

tabakalarından temizlenmiş. Temizlenen farklı metal yüzeyler,  20 mm‘lik kısmı üst üste 

gelecek şekilde 3MPa basınç altında sıkıştırılmıştır. Difüzyon kaynak bölgesinin mekanik 

özelliklerini geliştirmek için aratabaka olarak 50 μm kalınlığında saf alüminyum folyo 

kullanılmıştır. Difüzyon kaynak işlemi atmosfer kontrollü silisyum karbür çubuklu fırına 3 

lt/dak. debide % 99,9 saflıkta argon gazı gönderilerek kaynak işlemi yapılmıştır. Difüzyon 

kaynağı, 550 
o
C‘de sabit sıcaklıkta ve farklı sürelerde (15, 30, 45 ve 60 dakika), atmosfer 

kontrollü yüksek sıcaklık fırınında difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş, elde edilen kaynaklı 

numunelerin mukavemetlerini belirlemek için, çekme ve mikro sertlik testleri uygulanmıştır. 

Mikro sertlik cihazıyla farklı bekleme sürelerinde difüzyon kaynağı yapılmış numunelerin 

kaynak bölgesi boyunca sertlik ölçümleri alınarak kaynak kabiliyeti incelenmiştir. Çekme 

deneyleri ise Instron BS 8801 çekme test cihazı kullanılarak yapılmıştır. Difüzyon kaynağı 
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yapılan çekme test numunelerinin iki ucundan tutularak kopma hasarı gerçekleşinceye kadar 1 

mm/dak. hızla yük uygulanmış ve yük-uzama değerleri tespit edilmiştir. Elde edilen 

maksimum kopma mukavemeti 4931,75 N olarak ölçülmüştür. GR5 titanyum ve 6063 

alüminyum alaşımından oluşan farklı malzemelerin difüzyon kaynak kabiliyeti irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Difüzyon kaynağı; Mikro sertlik; Çekme Mukavemeti. 

 

1. GĠRĠġ 

Difüzyon kaynak yoluyla benzer veya farklı metaller birleştirilir. Difüzyon kaynağı, basınç 

altında, farklı sıcaklıklarda ve farklı bekleme sürelerinde optimize edilmiş bir katı hal 

birleştirme işlemidir. Difüzyon kaynağı, karmaşık şekilli parçalar üretmek için umut verici bir 

tekniktir ve kaynak sırasında büyük çapta bir deformasyon oluşmamaktadır [1,2]. Alüminyum 

alaşımları, üstün özelliklerinden dolayı otomobil ve havacılık endüstrilerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır [3]. Bu çalışmada, farklı sıcaklık ve basınçlarda AA 6063 alüminyum 

alaşımının argon atmosferinde kontrollü difüzyon kaynağının özellikleri detaylı olarak 

incelenmiştir. Bu çalışmada 6063 alüminyum alaşımının difüzyon kaynağı parametreleri 

optimize edilmiştir [4]. Araç ağırlığını azaltmanın en kolay yolu, düşük yoğunluklu malzeme 

avantajını kullanmaktır [5]. Gelişen teknoloji ile birlikte alüminyum ve titanyum 

alaşımlarının, düşük yoğunluk, elektrik ve ısı iletkenliği, aşınma direnci ve çok yüksek 

korozyon gibi üstün özelliklerinden dolayı otomotiv, havacılık, askeri, ve uzay teknolojisinde 

önemli alanlarda kullanımı artmaktadır [6–8]. Difüzyon kaynak yönteminde atomların yayına 

bilmesi için yeterli yüksek sıcaklık, difüzyon işlem süre ve basınca ihtiyaç vardır[9].  

Bu çalışmada, 6063 alüminyum alaşımı ile AA Ti6Al4V titanyum alaşımını difüzyon kaynağı 

yapak için, 50µm kalınlığında saf alüminyum folyo kullanılarak sabit basınçta (3 MPa) ve 550 

o
C ‘de argon gazı atmosferi altında gerçekleştirildi. Difüzyon kaynağı, dört farklı bekleme 

süresi olarak 15, 30, 45 ve 60 dakika olarak belirlenmiştir. Difüzyon kaynağı parametrelerinin 

mekanik özellikleri üzerindeki etkisi analiz edildi.  

 

2. Deneysel çalıĢma 

Bu çalışmada, difüzyon kaynağı tekniği ile Ti6Al4V titanyum alaşımı ve 6063 alüminyum 

alaşımların kaynak kabiliyetleri araştırılmıştır. Difüzyon kaynağında kullanılan malzemelerin 

kimyasal bileşimi Tablo 1'de verilmektedir. 
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Tablo 1. Difüzyon kaynağı için kullanılan 6063 alüminyum ve Titanyum alaşımların kimyasal 

bileşenleri 

 Element Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Zi Al 

6063 (%)Ağırlık 0.35 0.4 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1 0.15 Kalan 

 Element V Al Fe O C N Mo Ni Ti 

Ti6Al4V (%)Ağırlık 4.02 6.08 0.1 0.01 0.01 0.01 - - Kalan 

 

Kalınlıkları 1 mm olan farklı alüminyum ve titanyum alaşımları, hassas kesme makinesi 

kullanılarak 100 x 20 mm boyutunda numuneler kesildi (Şekil .1). Difüzyon kaynağında 

kaynak işlemini hızlandırmak ve kaynak bölgesinin mekanik özelliklerini geliştirmek için 

birleşme bölgesinde 50 μm kalınlığında saf alüminyum folyo kullanılmıştır.  

 

   

ġekil 1. Difüzyon kaynağı için hazırlanmış çekme deney numunesi  

 

Difüzyon kaynağı yapılacak 20 mm‘lik bölge 400, 600, 800 ve 1000 mesh‘lik zımpara ile 

yüzeyleri temizlendi. Şekil 1. de 20 mm lik kısmı üst üste gelecek şekilde özel olarak imal 

edilmiş mengene ile 3 MPa basınç altında sabitlenmiştir. Bu deneyler, atmosfer kontrollü bir 

fırında yapıldı. Silisyum karbür çubuklu fırına 3 lt/dakkika debide % 99,9 saflıkta argon gazı 

gönderilerek 550 
o
C ‘de kaynak işlemi başlatıldı. Difüzyon kaynağı, dört farklı bekleme süresi 

15, 30, 45 ve 60 dakika olarak belirlenmiştir. Difüzyon kaynağı parametrelerinin mekanik 

özellikleri üzerindeki etkisi analiz edildi. Difüzyon kaynak parametreleri Tablo 2‘ de 

verilmiştir. 

 

 

Tablo 2. Ti6Al4V ile 6063 alüminyum levhaların difüzyon kaynağında kullanılan deney 

parametreleri.  

 Difüzyon 

sıcaklığı (
o
C)  

Basınç 

(MPa)  

Zaman 

(Dakika)  

1  550  3 15 

2  550 3  30 

3  550 3 45  

4  550 3 60 
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3. Deneysel sonuçlar ve tartıĢma 

3.1. Mikro Sertlik Deney Sonuçları 

Difüzyon kaynağındaki mekanik özelliklerin belirlenmesi için, kaynak bölgesi boyunca mikro 

sertlik ölçümleri alınmıştır. Mikro sertlik ölçümleri AOB marka Vickers ölçüm ünitesi 

cihazıyla kaynak bölgesi boyunca sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Difüzyon etkilenen 

bölgenin her iki tarafında 20 µm‘lik aralık ile 10 gr yük altında 10 saniye süreyle yapıldı. Her 

sertlik ölçüm noktalarından üç ölçüm yapılmış sonuç değerlerinin ortalaması alınmıştır. Mikro 

sertlik değerleri; difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş 6063 alüminyum ve Ti6Al4V metal 

çiftlerinin, aratabaka ve difüzyondan etkilenmiş kaynak bölgesi taranarak alınmıştır. Şekil 

2‘de difüzyon kaynak yöntemi ile dört farklı bekleme süresi 15, 30, 45 ve 60 dakika olarak 

belirlenmiş ve difüzyondan etkilenmiş kaynak bölgesi ait sertlik grafikleri verilmiştir. 

 

    

ġekil 2. Difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş 6063/Ti6Al4V malzemelerin kaynak bölgesine ait 

mikrosertlik değerleri 

 

3.2. Çekme Deney Sonuçları 

Çekme deneyleri, difüzyon kaynak yöntemi ile 15, 30, 45 ve 60 dakikalık difüzyon bekleme 

sürelerinde 550
o
C sıcaklıkta birleştirilmiş, Ti6Al4V titanyum ve 6063 alüminyum çiftinin 

çekme kuvvetine karşı göstermiş olduğu mukavemeti tespit etmek amacıyla çekme testleri 

yapılmıştır. Nununeler Instron BS 8801 çekme test cihazı kullanılarak yapılmıştır. Difüzyon 

kaynağı yapılan çekme test numunelerinin iki ucundan tutularak kopma hasarı olana kadar 1 

mm/dakika hızla yük uygulanmış ve yük-uzama tespit edilmiştir (şekil 3).  

a)   b)  
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c)   d)    

ġekil 3. Difüzyon kaynağı ile 6063/Ti6Al4V birleştirilmiş malzemelerin difüzyon bekleme 

süreleri, a-)15, b-) 30, c-) 45 ve d-) 60 dakika sürede birleştirilen numunelerin yük-uzama 

grafikleri görülmektedir. 

 

 

Çekme testi sonunda 15 dakika sürede birleştirilen numune Şekil 3-a) da görülen yük-uzama 

grafiği elde edilmiştir. Difüzyon kaynağında 15 dakikalık yetersiz birleşme süresi atomik 

difüzyonu etkiler bu durum da bağlanma mukavemetinin düşük çıkmasına neden olmuştur 

(918,17 N). Şekil 3 b)‘de 30 dakika sürede birleştirilen numunenin yük-uzama grafiği 

incelendiğinde. 1,7 mm uzama değerinden sonra kaynak bölgesinden kopmuştur. Yetersiz 

sürenin neden olduğu düşük kopma mukavemeti 2449,15 N olarak ölçülmüştür. 

Difüzyon deneyleri 550 °C'de 45 ve 60 dakikalık sürede birleştirilen numunelerde artan 

kaynak süresi atomik difüziviteyi arttırmış hem birim uzama hem de kopma mukavemetinin 

yükselmesine neden olmuştur. (Şekil 3c)de 45 dakika bekleme süresinde birleştirilen 

numunelerde yük-uzama 11,5 mm uzama değerinden sonra kaynak bölgesinden kopmuştur. 

Kopma mukavemeti 4129,08 N olarak ölçülmüştür. Şekil 3d de 60 dakika bekleme süresinde 

birleştirilen numunelerde yük-uzama 17,3 mm uzama değerinden sonra kaynak bölgesinden 

kopmuştur. Bu deneysel çalışmada maksimum kopma mukavemeti 4135,22 N olarak 

ölçülmüştür. Çekme testi sonunda Tablo 3‘de görülen kopma mukavemet sonuçları elde 

edilmiştir. 

 

Tablo 3. Farklı sıcaklık parametreleriyle Difüzyon kaynağı yapılmış numunelerin çekme deney 

sonuçları  

Tablo 3. Farklı bekleme sürelerinde difüzyon kaynağı yapılmış numunelerin çekme deney sonuçları 

No Difüzyon 

sıcaklığı (
o
C)  

Basınç 

(MPa)  

Zaman 

(Dakika)  

Çekme deney 

sonuçları (N) 

1  550 3 15 918.17 

2  550 3  30 2449.15 

 3  550  3 45 4129.08 

4  550  3 60 4135.22 
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5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada 6063 alüminyum ve Ti6Al4V alaşımları 50µm kalınlığında saf alüminyum 

folyo aratabaka kullanılarak atmosfer kontrollü fırında argon gazı ortamında 3 MPa statik 

basınç altında 550
o
C sıcaklıkta difüzyon kaynağı yapılmıştır. Difüzyon işlemleri 15, 30, 45 ve 

60 dakika bekleme süresinde difüzyon kaynağı yöntemiyle birleştirilmiş numunelerin 

mukavemetlerini belirlemek için çekme ve mikrosertlik testleriyle değerlendirilip, elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:    

1. Difüzyon kaynağı 15 dakikalık bekleme süresinde yetersiz bir birleşmeye sebep 

olmuştur. Bunun sebebi ise difüzyon kaynak bölgesinde zayıf bir bağ oluşumuna 

neden olmuştur.   

 

2. Kaynak difüzyon süresi artırıldığında yük-uzama değerinde artış gözlenmiştir. 

Difüzyon kaynağı ile 60 dakikalık sürede birleştirilen numunelerde artan kaynak 

süresi atomik difüziviteyi arttırmış hem birim uzama hem de kopma mukavemetinin 

yükselmesine neden olmuştur. 

 

3. Kaynak bölgesinin mikro sertlik sonuçları incelendiğinde, 6063 alüminyum 

bölgesinden aratabakaya doğru bir miktar düşüş gözlenmiştir. Difüzyon süresi 

artığında titanyum tarafında bir biri içerisinde difüzyon miktarlarındaki yayına bilme 

özelliğinin artığı gözlenmiş. Bu durum düşük sertlik değerlerinden yüksek sertlik 

değerlerine doğru bir tırmanış görülmüştür 
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304 PASLANMAZ ÇELĠK ĠLE GR5 METALLERĠN FARKLI DĠFÜZYON KAYNAK 

SÜRESĠ ĠLE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠN ARAġTIRILMASI 

 

Öğr.Gör. M. Selçuk Keskin  

Dicle Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Haluk Kejanlı 

Dicle Üniversitesi 

Doç. Dr. Sedat Bingöl
 

Dicle Üniversitesi 

 

ÖZET 

Difüzyon kaynağı, karmaşık şekilli parçaları birleştirmek için umut verici bir tekniktir ve 

difüzyon kaynak sırasında büyük çapta bir deformasyon oluşmamaktadır. Difüzyon kaynağı 

işleminin özellikle otomotiv, uzay teknolojisinde ve elektronik sanayindeki hızlı gelişmeler 

dolayısıyla kullanımını giderek arttırmıştır. Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte farklı 

metallerin birbirleri ile kaynak edilerek kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiş ve bazı 

uygulamalarda büyük kolaylıklar ve pratiklik sağlamaktadır. Bu çalışmada farklı iki metal 

levhalar GR5 titanyum alaşımı ile 304 paslanmaz çelik levhaların difüzyon kaynağı 

yöntemiyle kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. Difüzyon kaynak işlemlerinde, Çekme test 

numunelerinin boyutları 20x100x1 mm‘lik boyutta, Lazer kesme makinası kullanılarak 

numuneler hazırlanmıştır. Kesilen numunelerin birleştirilecek yüzeyleri sıra ile 240, 400, 600, 

800, 1000 ve en son 1200 mesh‘lik zımparayla parlatılmıştır. Parlatılan farklı metal yüzeyler, 

difüzyon kaynağı ile birleştirme öncesinde aseton banyolarında bekletildikten sonra, üzerine 

alkol dökülerek kurutulmuştur. Difüzyon kaynağı yapılırken numunelerin oksitlenmemesi için 

atmosfer kontrollü fırında argon gazı ortamında kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Difüzyon 

kaynağında kaynak işlemini hızlandırmak, kaynak bölgesinin mekanik özelliklerini 

geliştirmek için aratabaka olarak 50μm kalınlığında saf bakır folyo kullanılmıştır. Difüzyon 

kaynağı 3MPa basınç ve 1000 
o
C sıcaklık ve dört farklı bekleme süresinde (15, 30, 45 ve 60 

dakika) uygulanmıştır. Farklı bekleme süresinin kaynak ara yüzey oluşumları üzerindeki 

etkileri mekanik olarak irdelenmiştir. Birleştirilen malzemelerin difüzyon kaynak 
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mukavemetleri belirlemek için çekme ve mikrosertlik testleri uygulanmıştır. Vickers sertlik 

cihazıyla difüzyon kaynağı yapılmış numunelerin kaynak bölgesi boyunca sertlik ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Farklı bekleme parametreleriyle difüzyon kaynağı yapılmış 304 

paslanmaz çelik ve GR5 titanyum çiftinin difüzyon kaynağında çekme dayanımı testinden, en 

yüksek çekme mukavemeti 1000
°
C sıcaklık ve 60 dakikalık sürede 9593 N olarak tespit 

edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Difüzyon Kaynağı, Titanyum, paslanmaz çelik 

 

 

1. GĠRĠġ 

Difüzyon kaynağı, karmaşık şekilli parçaları birleştirmek için umut verici bir tekniktir 

ve difüzyon kaynak sırasında büyük çapta bir deformasyon oluşmamaktadır. Difüzyon 

kaynağı, özellikle otomotiv, uzay teknolojisinde ve elektronik sanayindeki hızlı gelişmeler, bu 

yöntemin kullanımını adeta zorlamıştır. Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte farklı 

metallerin birbirleri ile kaynak edilerek kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bakır 

alaşımlı alüminyum 2024 ile Çinko alaşımlı 7075 alüminyum alaşımların difüzyon kaynak 

yöntemi ile birleştirilen mekanik ve metalürjik özelliklerinin incelenmesi [1]. 316L paslanmaz 

çelik ile Ti-6Al-4V alaşımı 5 MPa sabit basınç kullanılarak 820, 885, 930 ve 980 
o
C sıcaklık 

ve 15 dakika sürede, Argon gazı atmosferinde difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş ve deneysel 

sıcaklığın ara yüzey oluşumları üzerindeki etkileri araştırılmıştır [2]. Difüzyon kaynağı, 

elektronik, nükleer ve uzay endüstrisinde kullanılan önemli bir üretim tekniğidir. Bu teknik, 

yakın boyut toleransı ve küçük bir mikroskobik çarpılmayla, benzer ve benzer olmayan 

malzemelerin birleştirilmesinde alışılmışın dışında bir birleştirme işlemi sağlar [3]. Ti6Al4V 

metal alaşımı ve özel alaşımlı bir paslanmaz çelik difüzyon kaynağı ile birleştirerek, 

Mukavemetli ve korozyona dayanıklı bir metal üretmek amacıyla yapılmış bu çalışmada 

sıcaklık ve bekleme sürelerini azaltarak sağlıklı bir şekilde difüzyon kaynağının yapıldığını 

sonucuna ulaşmıştır [4]. Difüzyon kaynağı yapılırken kaynak mukavemetini belirleyici 

sıcaklık, basınç, bekleme süresi ve aratabaka çok önemli parametrelerdir. Bu çalışma 

parametrelerinden difüzyon zamanı iyi bir difüzyon arayüzey elde etme amacıyla optimize 

edilmelidir [5, 6, 7, 8]. 

Bu çalışmada, farklı metallerin difüzyon kaynağı olarak 304 paslanmaz çelik ile GR5 

titanyum alaşımı, atmosfer kontrollü fırında argon gazı ortamında 3 MPa basınç ve 1000
o
C 

sıcaklıktaki difüzyon kaynak süresinin mekanik sonuçlara etkisi atıştırılmıştır. Difüzyon 

kaynak tekniği kullanılarak 15, 30, 45 ve 60 dakikalık difüzyon kaynak sürelerinde, 
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numunelerin kaynak bölgesi boyunca mikro sertlik ölçümleri ve çekme testi yapılarak 

difüzyon kaynak mukavemetine etkileri araştırılmıştır.  

 

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR  

Bu çalışmada GR5 titanyum alaşımı ve 304 paslanmaz çelik levhalar difüzyon kaynağı 

yöntemi ile farklı difüzyon kaynak sürelerinde, birleştirilerek mekanik özellikleri 

incelenmiştir. Deneylerde kullanılan GR5 titanyum alaşımı ve 304 paslanmaz çelik alaşımları 

1mm kalınlığında levha temin edilmiştir. GR5 titanyum alaşımı ve 304 paslanmaz çeliğin 

kimyasal bileşimleri Tablo 1‘de verilmiştir.  

 
Tablo 1.   GR5 titanyum alaşımı ve 304 paslanmaz çeliğin kimyasal bileşimi 

 Element V Al Fe O C N Mo Ni Sn Ti 

GR5 (%)Ağırlık 4.02 6.08 0.1 0.01 0.01 0.01 - - - Kalan 

 Element Si C Mn Cr Ni W Mo Co Sn Fe 

304 (%)Ağırlık 0.27 0.24 1.32 18.6 8.16 0.061 0.23 0.08 0.07 Kalan 

 

Difüzyon kaynağı yapılmış çekme test numunelerinin boyutları 20x100x1 mm‘lik 

boyutta, Lazer kesme makinası kullanılarak numuneler hazırlanmıştır (Şekil 1).  

  

ġekil 1: Difüzyon kaynağı yapılmış çekme test numunelerinin boyutları  

Difüzyon kaynağı için kesilen numunelerin birleştirilecek yüzeyleri sıra ile 240, 400, 600, 

800, 1000 ve en son 1200 mesh‘lik zımparayla parlatılmıştır. Parlatılan farklı metal yüzeyler, 

difüzyon kaynağı ile birleştirme öncesinde aseton banyolarında bir müddet bekletildikten 

sonra, üzerine alkol dökülerek kurutulmuştur. Difüzyon kaynağı yapılırken numunelerin 

oksitlenmemesi için atmosfer kontrollü fırında argon gazı ortamında kaynak işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Difüzyon kaynağında kaynak işlemini hızlandırmak, kaynak bölgesinin 

mekanik özelliklerini geliştirmek için aratabaka olarak 50μm kalınlığında saf bakır folyo 
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kullanılmıştır. Difüzyon kaynağı 3MPa basınç ve 1000 
o
C sıcaklık ve dört farklı bekleme 

süresinde (15, 30, 45 ve 60 dakika) difüzyon kaynağı uygulanmıştır. 

Birleştirilen farklı metallerin difüzyon kaynak mukavemetlerini belirlemek için çekme ve 

mikrosertlik testleri uygulanmıştır. Vickers sertlik cihazıyla farklı parametreyle difüzyon 

kaynağı yapılmış numunelerin kaynak bölgesi boyunca sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

Çekme deneyleri ise Instron BS 8801 çekme test cihazı kullanılarak yapılmıştır. Farklı 

bekleme parametreleriyle difüzyon kaynağı yapılmış 304 paslanmaz çelik ve GR5 titanyum 

çiftinin difüzyon kaynağında çekme dayanımları test edilmiştir.  

 

3. Deneysel sonuçlar ve tartıĢma 

 

3.1. Mikro Sertlik Deney Sonuçları 

Difüzyon kaynağı yapılan numunelerin mekanik özelliklerin belirlenmesi için, mikro sertlik 

ölçümleri AOB marka Vickers ölçüm cihazıyla kaynak bölgesi boyunca sertlik ölçümleri 

yapılmıştır. Difüzyon etkilenen bölgenin her iki tarafında 20 µm‘lik aralıklarla 10 gr yük 

altında 10 saniye süreyle yapılmıştır. Her sertlik ölçüm noktasından beş ölçüm yapılmış sonuç 

değerlerinin ortalaması alınmıştır. 

 

    

ġekil 2. Difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş GR5 ve 304 malzemelere ait Vickers mikrosertlik değerleri 

 

Mikro sertlik değerleri; difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş GR5 ve 304 metal çiftlerinin, 

aratabaka ve difüzyondan etkilenmiş kaynak bölgesi taranarak alınmıştır. Şekil 2‘de difüzyon 

kaynak yöntemi ile 15, 30, 45 ve 60 dakika difüzyon bekleme süresi ve 1000
o
C sıcaklıkta 

birleştirilmiş GR5 ve 304 paslanmaz çeliğe ait sertlik grafikleri verilmiştir. 

 

3.2. Çekme Deney Sonuçları 

Difüzyon kaynak yöntemi ile 15, 30, 45 ve 60 dakika olan difüzyon bekleme süresi 1000
o
C 

sıcaklıkta birleştirilmiş, GR5 titanyum ve 304 paslanmaz çelik çiftinin çekme kuvvetine karşı 

göstermiş olduğu mukavemeti tespit etmek amacıyla çekme testleri yapılmıştır. Çekme 
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deneyleri; Instron BS 8801 çekme test cihazı kullanılarak yapılmıştır (Şekil 3). Difüzyon 

kaynağı yapılan çekme test numunelerinin iki ucundan tutularak kopma hasarı 

gerçekleşinceye kadar 1 mm/dak hızla yük uygulanmış ve yük-uzama tespit edilmiştir.  

 

 
ġekil 3. Çekme test cihazı 

 

Difüzyon bekleme süresi Şekil 4a)‘da 15 dakika, Şekil 4b)‘de 30 dakika, Şekil 4c)‘de 45 dakika 

ve Şekil 4 d)‘de 60 dakika olan çekme testi sonucu ve yük-uzama grafiği elde edilmiştir. 

 

a-)   b-)  

 

c-)  d-)  

 

ġekil 4. Difüzyon bekleme süresi, a)15, b) 30, c) 45 ve d-) 60 dakika sürede birleştirilen 

malzemenin yük-uzama grafikleri. 

 
 

Şekil 4 ‘de dört farklı yük-uzama grafiği doğrusal bir durum göstermektedir. yük-uzama 

grafikleri incelendiğinde yaklaşık 0,5 mm uzama değerinden sonra yetersiz sürenin neden 

olduğu düşük bağlantı mukavemetinden dolayı yük-uzama grafiği bir miktar düşmüş sonra 

malzeme kaynak bölgesinden kopmuştur. Şekil 4 d-)‘de yük-uzama grafiği incelendiğinde 

yaklaşık 3,5 mm uzama oluşmuş ve elde edilen maksimum kopma mukavemeti 60 dakika 

olan difüzyon bekleme süresi 9593 N olarak ölçülmüştür. 
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Elde edilen yük-uzama grafiklerinden bağlantının hasar yükü değerine ulaşılmıştır. Çekme 

testi sonunda Tablo 2‘de görülen kopma mukavemet sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Tablo 2. Farklı bekleme sürelerinde difüzyon kaynağı yapılmış numunelerin çekme deney 

sonuçları  

 Difüzyon 

sıcaklığı (
o
C) 

Basınç 

(MPa) 

Zaman 

(Dakika) 

Çekme 

deney 

sonuçları (N) 

a 1000 3 15 3885.082 

b 1000 3 30 4479.065 

c 1000 3 45 4527.38 

d 1000  3 60 9593.69 

 

 

4. SONUÇLAR  

Bu çalışmada 304 paslanmaz çelik ve GR5 titanyum alaşımları 50μm kalınlığında saf bakır 

aratabaka kullanılarak argon gazlı atmosfer kontrollü fırında 3 MPa statik basınç altında, 1000 

o
C sıcaklıkta ve dört farklı (15, 30, 45 ve 60 dakika) bekleme süresinde difüzyon kaynağı 

yöntemi kullanılarak birleştirilmiştir. Numunelerin kaynak mukavemeti tespiti için 

mikrosertlik ve çekme testleriyle değerlendirilip, sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:  

 

1.  Bekleme süresinin az olması difüzyon kaynağında yetersiz bir birleşmeye sebep olduğu 

gözlenmiştir. Difüzyon bekleme süresi artırıldığında atomik difüziviteyi arttırarak çekme 

mukavemetinin yükselmesine neden olduğu gözlenmiştir. Difüzyon bekleme süresi 60 

dakikaya çıkarıldığında kopma uzaması 0,5 mm den 3,5 mm ye ulaşmış ve en yüksek kopma 

mukavemeti 9593N olarak tespit edilmiştir.  

2. Difüzyon kaynak bekleme süresi arttırılırsa, mikrosertlikteki bu artış, difüzyon kaynağı ara 

yüzeyinde titanium ve saf bakır intermetallik oluşumu sonucu kaynak bölgesindeki sertlik 

değeri de arttığı gözlenmiştir. 

 

5. KAYNAKLAR 

 

1. M. S. Keskin, H. Kejanlı, S. Bingöl ―Farklı Alüminyum Alaşımların Difüzyon   

Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi‖,  DÜMF 

Mühendislik Dergisi 10:1 (2019) : 203-210 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

82 

2. B. Kurt, N. Orhan ‗‗Difüzyon Kaynaği Ile Birleştirilmiş Ti-6al-4v Alaşimi Ve 316   

Paslanmaz Çelik Çiftinin Ara Yüzey Mikroyapisinin Incelenmesi‘‘ Doğu Anadolu 

Bölgesi Araştırmaları; 2005 

3. M. Ghosh, K. Bhanumurthy, G. B. Kale, J. Krishnan, and S.  Chatterjee, Diffusion 

bonding of titanium to 304 stainless steel, Journal of Nuclear Materials, V. 322, p. 

235-241, 2003. 

4. N. Orhan, T.I. Khan, and M. Eroglu, Diffusion bonding of a microduplex stainless 

steel to Ti-6Al-4V, Scripta Materialia, No. 45, 441-446, 2001. 

5. Duarte, L.I.,Ramos, A.S., Vieira, M.F., Viana, F., Vieira, M.T., Koçak, M., (2006). 

Solid-state diffusion bonding of gamma-TiAl alloys using Ti/Al thin films as 

interlayers, Intermetallics, Volume 14, Issues 10–11, Pages 1151-1156. 

6. Akca, E.,Gursel, A., (2015). The importance of interlayers in diffusion welding, 

Period. Eng. Nat. Sci., 3, 12–16. 

7. Xue, Z.,Yang, Q., Gu, L., Hao, X., Ren, Y., Geng, Y., (2015). Diffusion bonding of 

TiAl based alloy to Ti–6Al–4V alloy using amorphous interlayer, Materials Science 

Engineering Technology, 46, No. 1. 

8. Tomashchuka, I., Sallamanda, P., Cicalaa, E., Peyreb, P., Greveya, D., (2015). Direct 

keyhole laser welding of aluminum alloy AA5754 to titanium alloy Ti6Al4V, Journal 

of Materials Processing Technology, 217 96–104. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

83 
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1. ÖZET 

Titreşim analizi makine durumunun takibi için yaygın olarak kullanılan analiz yöntemidir. 

Makinede oluşan hatadan kaynaklanan titreşimlerin, makine üzerinde uygun pozisyonlardan 

toplanan sinyalin titreşim işleme metotları ile işlenmesi ile makine üzerinde oluşan hataların 

makinenin üzerinde yerinin ve hatanın çeşidinin belirlenmesinde kullanılan kapsamlı bir 

analiz yöntemidir. Böylece hatanın erken tespit edilmesi ile duruş esnasında maliyet olarak 

yüksek düşümler yaşanması ve hatanın erken tespit edilerek sistemin güvenirliliğini 

engellenmesinin önüne geçmiş oluruz.  

 

2. GĠRĠġ 

Dişliler sistemde hareket ve güç iletimi sağlayan makine elemanlarıdır. Bu nedenle sağlıklı bir 

aktarım sağlanabilmesi için dişlilerin hatasız olması gerekmektedir. Eğer hata mevcut ise 

erken teşhis edilip gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Dişli hataları, hatalı tasarım, elverişli olmayan çalışma koşulları, üretim ve montaj 

problemleri, malzeme uygunsuzluğu ve yetersiz yağlama gibi çeşitli nedenlerden oluşabilir. 

Oluşan arıza birkaç dişli üzerindeki tüm dişleri etkileyebileceği gibi birkaç dişi de 

etkileyebilir. Herhangi bir dişlide oluşan arıza sonucunda dişlinin kullanıldığı dişli kutusunun 

çalışma kabiliyeti düşecektir. Böylece sistemde ya güvenlik problemleri oluşacak ya da 

üretim durduğunda çok maliyet oluşacak işletmelerde mali kayıplara sebep olacaktır. 

                                                           
1
 Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Mehmet Eroğlu tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği ―Fen Bilimleri Enstitüsü‖nde yapılan Özge Mersin Pelioğlu‘nun 

―DİŞLİ KUTUSUNDA OLUŞAN HATANIN TİTREŞİM ANALİZİ YOLU İLE BELİRLENMESİ‖ konu 

başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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Bir dişli kutusunda hataları erken tespit etme, sistemin güvenilirliği büyük ölçüde artırır ve bu 

noktada erkenden düzeltici işlem yapılabilir. Dişlilerin arıza tespiti için birçok yöntem vardır: 

titreşim analizi, yağ analizi, akustik analizi, termal analiz, performans analizi vb. Dişli arıza 

tespiti için ölçüm kolaylığı nedeniyle en popüler ölçüm tekniği titreşim analizidir. Çünkü 

sistem oluşan hataya göre belirli bir titreşim sinyali oluşturmaktadır.  

Dişlinin durumunu belirlemek için çalışan bir sistemde gövde üzerinden uygun 

pozisyonlardan titreşim sinyali alınabilir. Bu analizlerin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi 

için daha önceden alınmış bir sinyal ile karşılaştırılmalıdır. Bu nedenle sistemden belirli 

periyotlar ile titreşim sinyali verisi toplanmalıdır. Dişlilerde oluşan hatların belirlenmesinde 

pek çok sinyal işleme yöntemi uygulanmıştır: zaman, frekans, sepstrum ve birleştirilmiş 

zaman-frekans yöntemi (Ani Güç Spektrumu dönüşümü ve sürekli dalgacık dönüşümü). 

 

3. AMAÇ 

Bu çalışmada ulaşılmak istenen hedef, dişli kutusunda oluşan problemleri belirlemek için 

herhangi bir de montaj yapılmadan nerede ve nasıl bir hata olduğu belirlenecek ve böylece 

hem süre buna paralel olarak hem de mali kazancımız oluşması beklenmektedir. 

 

4. KAPSAM 

Titreşim şiddetini değerlendirmek için, değerlendirme kriterleri hem titreşim büyüklüğünü 

hem de titreşim büyüklüğündeki değişiklikleri içerir. Aşağıdaki Şekil 1‘de gösterildiği gibi, 

değerlendirme bölgeleri, kılavuzluk sağlamak için ISO 2372 standardında tanımlanmıştır. 

A. İyi 

B. İzin verilebilir 

C. Tölere edilebilir 

D. İzin verilemez 



 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9               UYGULAMALI BĠLĠMLER TAM METĠN KĠTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

85 

 

ġekil 1: Titreşim standartları ISO 2372 [1] 

 

5. YÖNTEM 

5.1. ġanzıman Hata Tespiti için Sinyal ĠĢleme Teknikleri 

Sinyal işlemenin temel amacı, bir hatanın saptanması ve sınıflandırılmasına yardımcı 

olmaktır. Dişli hatası saptanması için çeşitli sinyal işleme teknikleri geliştirilmiş ve 

uygulanmıştır. Buna paralel olarak, araştırmacılar sürekli olarak bu amaçlar için daha iyi ve 

etkili teknikler araştırılmasına devam etmektedir. 

Makine sağlığı izlemesi için sinyal işleme yöntemleri, zaman alanı analiz, frekans alanı analiz 

ve zaman/frekans alanı analiz teknikleri olarak sınıflandırılabilir [2]. 

5.1.1. Zaman alanı analizi 

Zaman alanı analizi, sinyalin (dalganın) zaman geçmişini kullanır. Bir dişli kutusu gövdesinde 

alınan dalga formları, dişlilerde çatlak veya kırık dişler ve rulmanların iç ve dış yataklarındaki 

çatlaklar gibi farklı hasarlar kolayca saptanabilir. Bir dişlinin titreşiminin zaman alanı 
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ortalaması, dişli durumunu açıklayan tüm bilgileri içermesine rağmen, herhangi bir hatanın 

açık belirtileri zaman alanı ortalamasında, özellikle erken aşamalarda doğrudan 

görülemeyebilir. İlk dişli hata belirtilerini saptamak için zaman bölgesi ortalamasının daha 

fazla işlenmesi gerekebilir [3]. 

Şekil 2 tek kademeli şanzımanın ivme sinyali gösterilmektedir. Pinyon dişlinin (şaft) hızı 

2865 d/d veya 47.75 Hz olduğundan, periyot 20.9 ms olarak hesaplanabilir. İvme dalga formu 

darbelerin yaklaşık 20 ms‘lik aralıklarla periyodik olarak oluştuğunu göstermektedir. Bu 

sürenin pinyon dişlisi ile aynı olduğuna dikkat edilerek, ivme sinyalindeki darbelerin sebebi 

pinyon dişlisi kırık bir dişe sahiptir diye yorumlanabilir [4]. 

 

ġekil 2: Arızalı bir şanzımanın zaman alanı dalga biçimi 

 

Bazı durumlarda tepe noktası seviyesi, karekök ortalama seviyesi (RMS) ve crest faktörü gibi 

indisler makine-durum izlemede hasarı saptamak için kullanılmaktadır. Tepe noktası seviyesi 

yalnızca bir kez oluştuğundan, istatistiksel bir nicelik değildir ve dolayısıyla kesintisiz işletim 

sistemlerinde hata tespit etmek için güvenilir bir gösterge değildir. RMS değeri kararlı durum 

uygulamalarında hata tespiti için daha iyi bir göstergedir ancak, sinyal birçok dişliden mil ve 

rulmandan oluşan tam bir vites kutusunun titreşimde olduğu gibi, birden fazla bileşenden 

bilgiler içeriyorsa, kullanışlı olmayabilir. Tepe noktası katsayılarının RMS seviyesine oranı 

olarak tanımlanan crest faktörü hem tepe noktası hem de RMS seviyelerinden bilgiler içerir. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda hata saptanamayabilir. Örneğin, hata aşamalı olarak 

oluşursa, crest faktörü azalan bir eğim gösteriyor olsa da sinyalin RMS seviyesi giderek 

artabilir (bknz. Şekil 3). 
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ġekil 3: Hata gelişimi ile tepe noktası crest faktörü eğilimi 

 

ġekil 4: Zaman Tanım bölgesi titreşim sinyali 

 

Kurtosis de crest faktör gibi sinyalin darbe içeriğini tespit eder, fakat kurtosis           

       olarak tanımlandığından darbe içeriğine daha hassastır. Normal dağılımın kurtosis 

değeri 3 olduğu için hatalı rulmana ait sinyallerin kurtosis değerinin bu değerden büyük 

olması beklenir [5]. Kurtosis‘de dişli kutusu çalışma süresi izlendiğinde, elde edilen veriler 

crest faktörüne göre daha etkilidir. Elde edilen Kurtosis verileri, dişlinin ömrünün 

kestirilmesinde de kullanılabilir. 
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5.1.2. Frekans alan analizi ve Sepstrum 

Frekans alanı analizi, genliklerin sinüs ve kosinüs dalgaları olarak gösterildiği alandır. Bu 

dalgaların bir büyüklüğü ve frekansa göre değişen bir fazı vardır. Frekans dönüşümü Şekil 

5‘te şematik olarak gösterilmiştir.  

Bir makinanın titreşim tepkisi sadece bileşenlerine değil, aynı zamanda kurulumu, montajı ve 

yerleşimine bağlıdır. Böylece makinenin titreşim davranışları kısmen o makine özeldir; 

Dolayısıyla titreşim spektrumu o makinenin titreşim imzası olarak kabul edilebilir.  

Sağlıklı bir dişli kutusunda, dişli kutusundan ölçülen titreşim seviyesi sabit kalır. Ancak, dişli 

kutusunda bazı hatalar oluştuğunda, titreşim seviyesi ve dolayısıyla da frekans spektrumu 

şekli değişir. Hatalı dişli kutusunun frekans spektrumu, sağlıklı dişli kutusuna karşılık gelen 

referans frekans spektrumu ile karşılaştırılarak hata yapısı ve hatanın konumu saptanabilir.  

Spektrumun önemli bir diğer özelliği de bir makinede dönen ele her elemanın gösterildiği gibi 

kendine has bir frekans üretiyor olmasıdır; böylece verilen bir frekanstaki spektrum 

değişimleri, ilgili makine bileşenine doğrudan atfedilebilir. Bu tür değişiklikler, titreşim 

seviyelerindeki genel değişimlere göre daha kolay tespit edilebildiği için, bu uygulama bizim 

için önemli olacaktır. [4] 

 

ġekil 5: Frekans alanı analizi 

Sepstrum, güç spektrum logaritmasının ters Fourier dönüşümü olarak tanımlandı. Yani 

sepstrum analizi, bir logaritmik spektrumdan periyodik bilgileri çıkarmak için kullanılır. 
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Sepstrum, geniş bir frekans aralığında ortalama yan bant aralığını tahmin ettiğinden, dişli 

hatalarının algılanması ve teşhisine uygulanabilir. Örnek olarak, ilk dişlisi devreye alınmış bir 

iyi durumda diğeri kötü durumda olan iki kamyon şanzımana ait spektra ve sepstra eğrileri 

Şekil 6‘da gösterilmektedir. Bozuk şanzıman, spektrumda yaklaşık 10 Hz‘lik bir aralık ile çok 

sayıda yan banda işaret ederken, iyi bir şanzıman spektrumunda belirgin bir periyodiklik 

görülmemektedir. Hatalı şanzıman, spektrum grafiklerinden net olarak tespit 

edilememektedir. Ancak, hatalı vites kutusu sepstrumu 28.1 ms (35.6 Hz), 95.9 ms (10.4 Hz) 

ve 191.0 ms (5.2 Hz) dikkat çekici üç quenfrecies gösterir. 35.6 Hz takabül eden rahmonics 

birinci seriye ait vites kutusuna giriş hızına karşılık gelecek şekilde tespit edilmiştir. Sistemin 

teorik çıkış hızı da 5.4 Hz‘dir. Böylece 10.4 Hz ‗e tekabül eden rahmonics‘in ikinci dişli 

frekansı ile aynı olduğu ortaya koyulmuştur. Birinci dişlinin sağlam olmasına rağmen, hatalı 

olduğunu göstermektedir. 

 

 

ġekil 6: Şanzıman spektrum ve sepstrumu 

 

5.1.3. Zaman- Frekans Analizi Teknikleri 

Frekans tanım bölgesi teknikleri dişli hatalarının tespitinde oldukça etkin ve yoğun bir şekilde 

kullanılmasına rağmen sadece spektrumların incelenmesi zaman tanım bölgesinde sinyalin 

davranışı hakkında bilgi vermemektedir. Zaman/frekans analizi teknikleri sinyalin frekans 

dağılımının zamana bağlı olarak gösterilmesi, dolayısıyla zaman tanım bölgesindeki bilgilerin 

de kaybolmamasını sağlar.  
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5.2.Grafik inceleme 

Aşırı yükte: 

 

ġekil 6: Dişli dişinin aşırı yüklenmesinde 

 

 GMF‘de daha yüksek genlikler ve  

 GMF çevresindeki yan bantlar oluşur. 

 

Çatlak veya Kırık: 

 

ġekil 7: Dişli dişinin kırılma veya çatlama durumunda 

 

 Problemi olan dişli veya pinyonun çalışma hızının ‗1x‘inde bir artış olarak 

görülmektedir. Diğer '1x' problemlerinden ayırt etmek zor olabilir. 
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Aşınma: 

 

ġekil 8: Dişli dişinin aşınması durumunda 

 

 Genel enerji seviyeleri artmaktadır. 

 Hata görmüş bileşenin ‗1x‘inde bir artış olarak görülebilir. Ayrıca 1x‘in yan bantları 

da görülebilir. 

 Aşınma yeterince şiddetli ise, bir dişlinin doğal frekansının tetiklendiği görülebilir.  

 

Hizalama: 

 

ġekil 9: Dişlilerde hizalama problemi oluştuğu durumda 

 

 Dişli geçme frekansının katlarında daha yüksek genlikler  

 GMF katları etrafında çalışan hız yan bantları elde edilir. 
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Merkezden kaçıklık / Dişler arasındaki boşluk (backlash): 

 

ġekil 10: Dişlilerde merkezden kaçıklık ve backlash oluştuğu durumda 

 

 GMF‘de daha yüksek genlikler ve  

 GMF çevresindeki yan bantlar oluşur. 

 

6. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, hataların analizi için kullanılan çeşitli teknikler hakkında kısa bir bilgilendirme 

yapılmış ve titreşim grafiklerinin incelenmesi için gerekli olan ipuçları verilmiştir. Bir dişli 

kutusu dönen makinelerde temel bir bileşendir ve çeşitli endüstriyel ekipmanlarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Dişli kutusunun beklenmeyen bir şekilde çalışmaması sistemin 

güvenilirliğini azaltmakta ayrıca önemli ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Bu 

nedenle, erken hata belirtilerini saptamak önemlidir. Dişli kutusu hataları saptamak için pek 

çok uygulanabilir yöntem vardır. Ancak, titreşim analizi ölçüm kolaylığı nedeniyle en yaygın 

olarak kullanılan analiz tekniğidir. Çünkü her dişli kutusu oluşan hataya göre kendine özgü 

belirli bir titreşim sinyali oluşturmaktadır. Makine bakım esnasında dişli kutsundan alınan 

belirli periyotlardaki titreşim datalarının karşılaştırılmasıyla, hatalar erken tespit edilebileceği 

gibi sistemin ömür tayini de yapılabilir.  Uygun sinyal işleme yöntemleri kullanarak, dişli 

kutusunun sağlık durumunu değerlendirmek için titreşim sinyallerinde hatalardan 

kaynaklanan değişiklikler tespit edilebilmektedir. 
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SULU ÇÖZELTĠLERDE BAKIR (II) ĠYONLARININ BĠYOSORPSĠYON ĠLE 

UZAKLAġTIRILMASI VE KĠNETĠK ÇALIġMALAR 

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Fırat Baran 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

Doç. Dr. M. Zahir DÜZ  

Dicle Üniversitesi 

 

ÖZET 

Cansız hücrelerle ağır metal iyonlarının adsorplanarak giderimi olayına biyosoprsiyon denir. 

Bu çeşit mikroorganizmaları düşük konsantrasyonlu ağır metalleri sulu çözeltilerden ve atık 

sulardan uzaklaştırmak için kullanmak mümkündür. Bu çalısmada sulu çözeltilerinden metal 

giderimi için düşük maliyetli ve kolay üretilebilen bir adsorblayıcı olan bakteriler kullanılarak 

Cu(II) giderimi incelenmiştir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada biyosorbent olarak 

kullandığımız Bacillus subtilis ATCC 6051 ve Bacillus licheniformis sp.‘nin iki ırkının Cu(II) 

metal iyonlarını uzaklaştırma kabiliyeti bu metallerin sulu çözeltilerinde batch yöntemi 

kullanılarak değerlendirildi. Adsorpsiyon izoterm verileri Freundlich ve Langmuir izoterm 

modellerinde değerlendirilerek adsorpsiyonun Langmuir izotermiyle uyumlu olduğu görüldü 

ve bu veriler kullanılarak serbest enerji değişimi (ΔG), entalpi değişimi (ΔH) ve entropi 

değişimi (ΔS) gibi termodinamik fonksiyonlar hesaplandı. Sonuçta  yapılan  çalışmada 

kullanılan biyokütleler;Cu(II) metal iyonunu etkin bir biçimdesulu çözeltilerinden 

uzaklaştırılabildiğini deney sonucunda gözlemledik. 

Anahtar kelimeler: Biyosorbsiyon, metal giderimi, serbest enerji değişimi, freundlich ve 

langmuir izotermleri.  

 

ABSTRACT 

The adsorption of heavy metal ions with inanimate cells is called biosorption. It is possible to 

use such microorganisms to remove heavy metals with low concentrations from aqueous 

solutions and waste waters. In this study, Cu (II) removal was investigated by using bacteria 

which is a low cost and easily produced adsorbent for metal removal from aqueous solutions. 

In our study, the ability of Bacillus subtilis ATCC 6051 and Bacillus licheniformis sp. To 

remove Cu (II) metal ions from two strains of biosorbent was evaluated by using batch 

method in these solutions. Adsorption isotherm data were evaluated in Freundlich and 
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Langmuir isotherm models and the adsorption was consistent with Langmuir isotherm and 

thermodynamic functions such as free energy change (ΔG), enthalpy change (ΔH) and 

entropy change (ΔS) were calculated. In conclusion, biomass used in the study showed that 

Cu (II) metal ion can be removed from active solution solutions. 

Keywords: Biosorption, metal removal, free energy exchange, freundlich and langmuir 

isotherms. 

 

1.GĠRĠġ 

Günümüzde metaller; madencilik, metalurji, elektro kaplama, metal cilalama gibi birçok 

endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Endüstriyel atıklarda metal iyonların varlığı pek 

istenmeyen bir durumdur. Belli çevresel şartlar altında metallerin toksik seviyede birikimi 

ekolojik anlamda çevreye zarar vermektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde, endüstriyel işlemler sonucu biriken kirleticilerle ilgili çok sıkı 

çevresel düzenlemeler yapılmaktadır. Bu nedenle fabrikalardan gelen kirtleticileri kabul 

edilebilir seviyelerdeki derişime düşürebilmek ve bu alan ile ilgili faaliyetleri geliştirebilmek 

için birçok teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak atık su iyileştirme faaliyetini seçmeden 

önce laboratuvar ve mühendislik boyutunun sistem dizaynından önce tamamlanması gerekir. 

Metalleri çevresel etkileri veya mikroorganizma etkileşimleri açısından çeşitli şekillerde 

sınıflandırmak mümkündür. Toksisitelerine göre metaller üç grup altında toplayabiliriz. 

Bunlar; 

Toksik metaller: civa, kurşun, kadmiyum, bakır ve krom'dur. 

Yüksek konsantrasyonu çevresel kaygı yaratan metaller: bakır, nikel, kobalt ve çinko'dur. 

Yüksek toksisite ve radyoaktif özelliğe sahip olanlar ise : uranyum vb. 

Doğada metal kirliliğine yolaçan çok sayıda uygulama alanı bulunmaktadır. Bu kirlilikte en 

önemli yere sahip olan endüstriyel alanlardır. Bunlar; organik maddeler, endüstriyel atıklar, 

petrol türevleri, suni gübreler, deterjanlar, madencilik, çöp fırınları, radyoaktif metallerin 

işlenmesi, metal ile kaplama işlemleri boyaların kullanımı, atık piller, pestisitler ve egsoz gazı 

vb (Vijayaraghavan ve Yun 2008). 

Su kirliliğini oluşturan en büyük etmenlerden biri de toksik metallerdir. Bu kirliliğe neden 

olan başlıca toksik mataller; Cr, Cu, Pb, Zn, As, Fe, Cd ve Hg‘dır. Toksik metaller hem 

önemli, hem de en tehlikeli maddeler sınıfına girmektedir. Son yıllarda mevcut verilerden 

bakır, kadmiyum, kurşun, civa, nikel, alüminyum, çinko, uranyum, berilyum vb. gibi toksik 

metallerin insan sağlığına zararlı olduğu anlaşılmaktadır (Yıldız 2004). 
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Toksik metallerin sulu çözelti ve ortamlardan uzaklaştırılmasında kullanılan bazı 

geleneksel metotlar; kimyasal çöktürme, iyon değişimi, adsorpsiyon (biyoadsorbsiyon), ters 

osmoz ve filtrasyon şeklinde sıralanabilir [(Hussein ve ark. 2004),(Liu ve ark. 2004)]. Bu 

geleneksel metotlar ile ortamda bulunan metaller tam olarak uzaklaşmayabilir. Bunların 

dışında bu proseslerin; pahalı cihazlar gerektirmesi ve enerji ihtiyacının fazla olması, proses 

sonucunda toksik çamur ve diğer atık ürünler oluşturması gibi dezavantajları vardır (Hussein 

ve ark. 2004). 

Yukarıda sıralanan sebeplerden metal iyonlarının sulu ortamlardan uzaklaştırılması 

üzerine değişik teknolojiler geliştirmek günümüzde önemli bir araştırma konusudur. Bu 

konuda geliştirilen yöntemlerin başında da biyosorpsiyon metodudur. İçme suyu, nehir suyu 

ve atıksulardan toksik metallerin uzaklaştırılmasında biyolojik orjinli biyosorbentlerin 

kullanılması var olan metotlara oranla ucuz ve kolay elde edilebilmeleri alternatif bir metot 

oluşturmaktadır. Biyosorpsiyon teknolojisinin en önemli avantajları atık sulardaki toksik 

metal konsantrasyonlarını düşük seviyelere indirgemekteki etkinliği ve bol miktarda kolayca 

üretilebilen, ekonomik biyosorbent materyallerinin kullanılmasıdır. Bu biyosorbentler metal 

iyonlarının giderilmesinde yüksek seçiciliğe sahiptirler [(Bayramoğlu ve ark. 2005),(Stanley 

ve ark. 2005)]. Ayrıca bu metot ile çok düşük konsantrasyonlardaki sulardan bile toksik 

metalleri etkili bir biçimde uzaklaştırabilmektedir (Tevari ve ark. 2005).  

Biyosorpsiyon yönteminin diğer avantajları ise bu yöntemin yerinde uygulanabilen bir 

yöntem olması, çok özel dizaynlar gerektirmemesi ve birçok sistemle çok kolay bir biçimde 

birleştirilebilmesidir (Tevari ve ark. 2005). 

Biyosorpsiyon yönteminde biyosorbent olarak genellikle; bakteri, alg, mantar, maya türleri 

gibi çok çeşitli türler kullanılabilir [(Kovacevic ve ark. 2005), (Nasernejat ve ark. 2005)]. 

Biyosorpsiyon yada biyoadsorpsiyon metallerin biyokütle ile pasif olarak 

hareketsizleştirilmesine dayanmaktadır. Hücre yüzeyinde gerçekleşen giderim olayının 

mekanizması hücre metabolizmasından bağımsızdır. Bu prosesin giderim mekanizmaları 

metal ile hücre yüzeyindeki fonksiyonel gruplar arasındaki fizikokimyasal etkileşimlere 

dayanır (Kovacevic ve ark. 2005). 

Biyosorbentlerin hücre duvarlarında genellikle polisakkaritler, proteinler ve yağlardan 

meydana gelmektedir. Ayrıca metal iyonlarıyla bağ yapabilen; karboksilat, hidroksil, sülfat, 

fosfat ve amino gibi çeşitli fonksiyonel gruplar içerir. Metal iyonları biyosorbent üzerindeki 

bu gruplarla fiziksel etkileşimler (zayıf bağlar) veya kimyasal bağ yaparak hücre zarı üzerinde 

gerçekleşen iyon değişimi ile tutulabilirler (Göksungur ve ark. 2003). 
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Biyosorpsiyon 

Biyokütleler ile (Fungus, bakteri, alg vb. gibi) yapılan adsorpsiyon işlemine ―biyosorpsiyon‖ 

işlemi denir. Bir diğer deyişle biyosorpsiyon işlemi ölü veya inaktif biyolojik materyaller 

tarafından toksit maddelerin belli ortamlardan uzaklaştırılması olarak tanımlanır. 

Biyosorpsiyon, pek çok metabolizmadan bağımsız olarak çalışan işlemlerdir. Biyosorpsiyon 

tekniği genellikle su kirliliği gideriminde çok sık kullanılmaktadır (Vijayaraghavan ve Sang 

Yun 2008). Son yıllarda etkin, kolay üretilebilen ve maliyeti düşük adsorbent kullanımı için 

yoğun araştırmalar yapılmaktadır (Tunalı ve ark. 2006). Bu araştırmaların içerisinde 

mikroorganizmaların adsorbent olarak kullanımı bu alanda büyük ilgi görmektedir (Kapoor ve 

ark. 1999). Biyosorbentler organik yapılı maddeler olduklarından doğaya fazla zarar 

vermezler. Biyosorpsiyon yönteminin; ekonomik olması ve toksik metal içeriği çok düşük 

olan sulardan bile verimli bir biçimde metal giderebilme kapasitesinden dolayı çok avantajlı 

bir metottur. 

 

 

ġekil 1. Metal ile biyosorbent arasındaki etkileşim mekanizmaları (Lloyd 2002). 

 

Bu amaçla kullanılan mikroorganizmalar genellikle; bakteriler, algler ve funguslardır. Metal 

adsorplamada bu organizmaların canlı hücrelerinden oluşan biyosorbentlerkullanılabildiği 

gibi, ölü hücreler de kullanılabilmektedir. Biyosorbent materyaller canlı veya ölü hücreler 

şeklinde biyosorbsiyonda kullanılabilir. 

Dolayısıyla biyosorpsiyonda kullanılan biyosorbentler birtakım özelliklere sahip olmalıdır; 

Biyokütleler (biyosorbentler) kolay elde edilebilir olmalı. (Eğer uygun bir laboratuar varsa, 

gerekli kimyasallar vecihazlar olduktan sonra biyokütleleri üretmek oldukça kolaydır).  

 Elde edilmesi kolay ve maliyeti düşük olmalı.  
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Kullanılan biyokütleler tekrar yenilenerek değerlendirilebilir olmalı. 

İşlem sonunda kalan atıklar çevreye zarar vermemeli.  

Yönteminuygulanabilir olması. 

Çok özel dizaynlar ve endüstriyel işlemler gerektirmemeli ve birçok sisteme ekonomik bir 

şekilde entegre edilebilmelidir (Aslan ve ark. 2007). 

Bu biyosorbentler metal iyonlarının giderilmesinde yüksek seçiciliğe sahip olmaları. 

 

 

 

MATERYAL ve METOT 

Bu doktora tezi kapsamında gerçekleştirilen çalışma Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 

Bölümü Analitik Kimya ve atomik absorpsiyon spektroskopisi Laboratuarında 

gerçekleştirildi. Çalışmamızda dicle nehrinden izole edilen ve karakterize edilmiş bazı 

Bacillus subtilis ve Bacillus liceniformis sp. türü iki bakteri varyetesi kullanıldı. Ayrıca 

deneysel çalışmalarımız çalkalama (batch) tekniği ile yapıldı. 

 

Bakır Stok Çözeltisi, 1000 mg/L 

1,905 g Cu(NO3)2.3H2O alınıp yeterli miktarda saf su ile çözüldü ve toplam hacim500 

mL‘ye tamamlandı. 

 

Biyosorpsiyon Kinetiği 

Katı veya akışkanlar içinde moleküller her yönden çekildikleri için, bu çekim kuvvetleri 

dengededir. Oysaki fazlar arası yüzeyde, moleküllere etki eden çekim kuvvetleri farklılık 

göstermektedir. Bu yüzden malzemenin derişimi ara yüzeye yakın bölgede ara yüzeyi 

oluşturan fazlar içerisindeki yığın derişiminden farklıdır. Adsorbsiyon, adsorbe edilenin 
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yüzeyde tutulmasını sağlayan kuvvet çeşitlerine göre ―fiziksel adsorbsiyon‖ ve ―kimyasal 

adsorbsiyon ― olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel adsorpsiyonda etkileşim zayıf bağlar ve 

çekim kuvvetleri sonucunda meydana gelir. Fiziksel adsorpsiyonda etkili olan kuvvetler Van 

Der Waals kuvvetleridir. Kimyasal adsorpsiyon ise adsorbat ile absorbent arasında kimyasal 

reaksiyon oluşması, elektron alış verişi olması sonucunda meydana gelir. Fiziksel 

adsorpsiyonda bağ kuvvetleri moleküller arasında olurken kimyasal adsorpsiyonda moleküller 

içinde gerçekleşmektedir. 

Adsorbsiyon verileri genellikle ―adsorbsiyon izotermi‖ şeklinde sunulur. Sabit 

sıcaklıkta birim adsorbent miktarı tarafından adsorblanan miktarın denge çözelti derişimi veya 

basıncı ile ilişkisi ―adsorbsiyon izotermi‖ olarak bilinir. Adsorpsiyon işlemi sırasında sistem 

dengeye geldiği anda, adsorban maddenin birim kütlesinin adsorpladığı madde miktarı, 

sıcaklık, derişim, basınç yada denge basıncının bir fonksiyonudur. Sıcaklığın sabit tutulduğu 

durumlarda bu fonksiyon aşağıdaki denkleme eşittir; (Xing ve ark. 2008)      

         

   
         

 
                                                                 

 

qe= Adsorbentin adsorpsiyon kapasitesi (mg/g, mol/g) 

Co = adsorplanan maddenin başlangıç derişimi (mg/L, mol/L)  

Ce= adsorplanan maddenin denge anındaki derişimi (mg/L, mol/L) 

V = Çözelti hacmi (L)  

m = adsorbentin ağırlığı (g) (Himmelblau ve Riggs 2004). 

 

Adsorpsiyon Hız Sabitlerinin Hesaplanması 

4.3.2.1. Pseudo-First Derece Hız Denklemi 

 

   

  
                                         

qe ve qt ; dengede ve t zamanında biyosorbe edilen metal iyonu miktarı (mg/g) 

k1 ; pseudo-first derece adsorpsiyon hız sabiti (dak
-1

) 

Burada ki ifadenin integrali alınırsa; 

 

   
  

     
 

  

     
          

Eşitliği düzenlersek; 
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Eşitliğine dönüşür. 

t’ye karşı            grafiğe geçirilirse eğim ve kaymadan qe ve k1 değeri bulunmuş olur(Ertugay 

ve Bayhan, 2008). 

Pseudo -Second Derece Hız Denklemi, 

 

   

  
  k2(qe-qt)

2
         

 

Burada (4.7.) ifadesinin integrali alınırsa; 

 k2, pseudo-second derece adsorpsiyon hız sabiti (g/mg.dak). 

 

        
 

 

  
                     

Eşitliğini (4.8.)lineer forma dönüştürülürse; 

 

  
 

 

      
 

  
    

t’ ye karşı 
 

  
 grafiğe geçirilirse eğim ve kayma değerlerinden k2 ve qe değerleri hesaplanır 

(Ertugay ve bayhan 2008). 

 

Adsorpsiyon Ġzotermleri 

4.3.3.1. Langmuir Ġzotermi (1918): 

Biyokütle yüzeyinin tekli tabaka halinde kaplanması durumunda bu izoterm geçerli 

olmaktadır. Bu denklem aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

Langmuir adsorpsiyon izotermi aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur.  

-Yüzeyde adsorplanan moleküller tek tabaka halinde adsorplanırlar, adsorpsiyon  

monomolekülerdir.  

-Adsorpsiyonda yüzeyin her tarafıörtülmez, yer yer örtülmeler olur.  

-Yüzeyin her tarafında adsorpsiyon enerjisi aynıdır.  

-Yüzeyde tutunan moleküller arasında etkileşme yoktur(Şahan 2008). 

Genel Langmuir adsorpsiyon eşitliği aşağıdaki gibidir(Quintelas ve ark. 2008) 

 

        
   

     
            (4.10.) 

Bu eşitliği düzenleyecek olursak ; 
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           (4.11.) 

 

Bu denkleme göre   ‘ ye karşı   
  

  
   grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden      , 

kayma değerinden ise bsabiti hesaplanır. 

Burada ; 

Qe (mmol/g) ; birim miktar adsorblayıcı üzerinde adsorblanan metal iyonu miktarı. 

Qmax(mmol/g); tek tabaka kapasitesi.  

Ce (mmol/g); denge çözeltisindeki metalin konsantrasyonu. 

b (L/mmol) ; Langmuir adsorpsiyon denge sabiti. 

Langmuir parametrelerinden b değeri, boyutsuz ayırma faktörü (RL) değeri kullanılarak da 

hesaplanır. 

(Oğuz 2005). RL= 1 ise izoterm lineardır, 0 <RL< 1 ise izoterm favoridir, RL> 1 ise izoterm 

favori değildir ve RL=0 ise; izoterm tersinmezdir. Bu değer aşağıdaki eşitlik yardımıyla 

hesaplanır [(Yahaya ve ark., 2008); (Horsfall ve Spiff, 2005)]. 

 

   
 

          
         (4.12.) 

 

4.3.3.2. Freundlich Ġzotermi (1906): 

Üslü eşitlik biçiminde ilk izoterm eşitliğini geliştirmiştir. Bu eşitlik çözeltideki tutunan 

konsantrasyon arttığı zaman adsorbent yüzeyindeki tutunan konsantrasyonunda artacağınıileri 

sürer. Bu deneysel eşitlik multi (çoklu) tabaka adsorpsiyon gibi heterojen bir yüzey üzerindeki 

adsopsiyonu temel almaktadır.  

Bu denklem aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

 

             
                      

 

Yukarıdaki eşitliğidüzenlersek; 

 

           
 

 
                   

 

Bu denkleme göre (4.14); 

     ‘ye karşı       grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden n, kayma değerinden ise      

sabiti bulunur. 
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 Burada ; 

qe:birim miktar adsorblayıcı üzerinde adsorblanan metal iyonu miktarı, 

Ce: denge çözeltisindeki metalin konsantrasyonu, 

k: Biyokütlenin adsorpsiyon kapasitesi, 

n: Adsorpsiyon kapasitesi üzerine derişimin etkisi. 

 

Bulgular ve TartıĢma 

Cu (II) için Biyosorpsiyon Verileri 

Cu(II) için Ġzoterm Verileri 

Çizelge  1. Farklı biyosorbentler üzerinde Cu(II) biyosorpsiyonuna ilişkin Freundlich ve Langmuir 

sabitleri(Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, V=50 mL, m=0.040 g, hız = 

150 rpm ve t =120 dak ) 

   
Freundlich sabitleri 

 
Langmuir sabitleri 

 
T 

 (K)  

KF 
  n   R

2
 

 

Qm 
  

b 
  R

2
 

(dak
-1

)  (mg/g)  (L/mg) 

              

B1 

298 
 

5,27 
 

5,33 
 

0,6812 
 

8,52 
 

1,635 
 

0,9958 

308 
 

6,94 
 

5,12 
 

0,8287 
 

11,11 
 

2,014 
 

0,9962 

318 
 

8,61 
 

5,09 
 

0,9291 
 

13,64 
 

2,264 
 

0,9992 

              

F1 

298 
 

5,32 
 

4,27 
 

0,7187 
 

9,60 
 

1,288 
 

0,9904 

308 
 

6,50 
 

4,97 
 

0,8129 
 

10,54 
 

1,925 
 

0,9965 

318 
 

8,17 
 

4,99 
 

0,9123 
 

12,79 
 

2,607 
 

0,9978 

 
             

Fs 

298 
 

7,76 
 

4,36 
 

0,843 
 

10,081 
 

1,361 
 

0,997 

308 
 

6,59 
 

4,43 
 

0,8305 
 

11,274 
 

1,709 
 

0,995 

318 
 

5,76 
 

4,55 
 

0,8795 
 

13,038 
 

2,013 
 

0,995 

                            
(KF: Freundlich Sabiti (adsorpsiyon kapasitesi L/g ), Qm : Langmuir sabiti maksimum metal sorpsiyonu (mmol/g); n: 

Freundlich Sabiti, b : Langmuir adsorpsiyon denge sabiti(L/mmol) , R2:Korelasyon katsayısı.) 

 

Çizelge 1. de görüldüğü gibi,  Cu(II)‘nin B1, F1 ve Fs biyosorbentler üzerindeki deneysel 

verilerle çizilen izotermlerin R
2 

değerlerinin büyüklüğü izotermlerin Langmuir tipine uyduğu 

anlaşılmaktadır. Tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri (Qm) sıcaklığa bağlı olarak 8-14 mg/g 

arasında değiştiği tespit edilmiştir. Biyosorbentlere ait tek tabaka biyosorpsiyon kapasiteleri 

arasında kayda değer bir fark olmadığı görülmektedir. Yine verilere baktığımızda, tüm 

biyosorbentler için tek tabaka kapasitelerinin sıcaklık artışıyla düzenli bir şekilde artmaktadır. 
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Çizelge 2. Farklı sıcaklıklarda B1 biyosorbentininüzerinde Cu(II)'nin biyosorpsiyonuna ilişkin  izoterm 

verileri (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=4.5, V=50 mL, m=0.040 g, hız = 150 rpm ve t 

=120 dak ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Freundlich 

verileri   
Langmuir 

verileri 

Bakteri       

türü  
  T    

(
o
C)  

Co 

 

Ce 

 

qe 
 

logCe   logqe  
Ce   Ce/qe 

(mg/L) (mg/L) (mg/g) 

         
 

       

B1 

 

25 

 
5 

 
1,26 

 
4,68 

 
0,10 

 
0,67 

 
1,26 

 
0,269 

  
7 

 
2,29 

 
5,89 

 
0,36 

 
0,77 

 
2,29 

 
0,389 

  
9 

 
3,19 

 
7,26 

 
0,50 

 
0,86 

 
3,19 

 
0,439 

  
10 

 
3,61 

 
7,99 

 
0,56 

 
0,90 

 
3,61 

 
0,452 

  
15 

 
8,14 

 
8,57 

 
0,91 

 
0,93 

 
8,14 

 
0,950 

  
20 

 
13,44 

 
8,20 

 
1,13 

 
0,91 

 
13,44 

 
1,639 

  
25 

 
18,53 

 
8,09 

 
1,27 

 
0,91 

 
18,53 

 
2,291 

 
 

              

 

35 

 
5 

 
0,63 

 
5,46 

 
-0,20 

 
0,74 

 
0,63 

 
0,115 

  
7 

 
1,19 

 
7,26 

 
0,08 

 
0,86 

 
1,19 

 
0,164 

  
9 

 
2,12 

 
8,60 

 
0,33 

 
0,93 

 
2,12 

 
0,247 

  
10 

 
2,41 

 
9,49 

 
0,38 

 
0,98 

 
2,41 

 
0,254 

  
15 

 
6,60 

 
10,50 

 
0,82 

 
1,02 

 
6,60 

 
0,629 

  
20 

 
10,93 

 
11,34 

 
1,04 

 
1,05 

 
10,93 

 
0,964 

  
25 

 
16,61 

 
10,49 

 
1,22 

 
1,02 

 
16,61 

 
1,584 

 
 

              

 

45 

 
5 

 
0,25 

 
5,93 

 
-0,60 

 
0,77 

 
0,25 

 
0,043 

  
7 

 
0,67 

 
7,91 

 
-0,17 

 
0,90 

 
0,67 

 
0,085 

  
9 

 
1,22 

 
9,73 

 
0,09 

 
0,99 

 
1,22 

 
0,125 

  
10 

 
1,68 

 
10,40 

 
0,23 

 
1,02 

 
1,68 

 
0,162 

  
15 

 
5,12 

 
12,35 

 
0,71 

 
1,09 

 
5,12 

 
0,415 

  
20 

 
9,27 

 
13,41 

 
0,97 

 
1,13 

 
9,27 

 
0,691 

  
25 

 
14,52 

 
13,10 

 
1,16 

 
1,12 

 
14,52 

 
1,108 

    
 

              
 

            
(Co: İlk konsantrasyon (mg/L), Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonu(mg/g) miktarı.) 

 

ġekil 2. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermleri (Co= 5.0, 

7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=4.5, V= 50 ml, m= 0.040g ve hız=150 rpm) 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

q
e 

(m
g

/g
) 

 Ce (mg/L) 

 

298

K

308

K
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ġekil 3. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin 

Langmuir tipi çizgisel hali (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=4.5, V= 50 ml, m= 

0.040 g, hız=150 rpm ve t=120dak) 

 

ġekil 4. B1 biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin 

Freundlich tipi çizgisel hali (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, 

pH=4.5, V= 50 ml, m= 0.040 g, hız=150 rpm ve t =120 dak) 

 

Çizelge 3. Farklı sıcaklıklarda Fl biyosorbentinin üzerinde Cu(II)'nin biyosorpsiyonuna ilişkin  

izoterm verileri (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=4.0, V=50 mL, 

m=0.040 g, hız = 150 rpm ve t =120 dak ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Freundlich 

verileri   
Langmuir verileri 

Bakteri       

türü  
  T    

(
o
C)  

Co 

 

Ce 

 

qe 
 

logCe   logqe  
Ce 

(mg/L) 
  Ce/qe 

(mg/L) (mg/L) (mg/g) 

         
 

       

F1 

 

25 

 
5 

 
1,27 

 
4,66 

 
0,11 

 
0,67 

 
1,27 

 
0,274 

  
7 

 
2,10 

 
6,13 

 
0,32 

 
0,79 

 
2,10 

 
0,343 

  
9 

 
2,90 

 
7,63 

 
0,46 

 
0,88 

 
2,90 

 
0,380 

  
10 

 
3,40 

 
8,25 

 
0,53 

 
0,92 

 
3,40 

 
0,412 

  
15 

 
7,22 

 
9,73 

 
0,86 

 
0,99 

 
7,22 

 
0,742 

  
20 

 
12,40 

 
9,50 

 
1,09 

 
0,98 

 
12,40 

 
1,305 

y = 0,0734x + 0,0323, R² = 0,9992 

y = 0,09x + 0,0447, R² = 0,9962 

y = 0,1174x + 0,0718, R² = 0,9958 
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25 

 
17,92 

 
8,85 

 
1,25 

 
0,95 

 
17,92 

 
2,025 

 
 

              

 

35 

 
5 

 
0,85 

 
5,19 

 
-0,07 

 
0,71 

 
0,85 

 
0,164 

  
7 

 
1,48 

 
6,90 

 
0,17 

 
0,84 

 
1,48 

 
0,214 

  
9 

 
2,20 

 
8,50 

 
0,34 

 
0,93 

 
2,20 

 
0,259 

  
10 

 
2,60 

 
9,25 

 
0,41 

 
0,97 

 
2,60 

 
0,281 

  
15 

 
6,50 

 
10,63 

 
0,81 

 
1,03 

 
6,50 

 
0,612 

  
20 

 
11,73 

 
10,34 

 
1,07 

 
1,01 

 
11,73 

 
1,135 

  
25 

 
17,01 

 
9,99 

 
1,23 

 
1,00 

 
17,01 

 
1,703 

 
 

              

 

45 

 
5 

 
0,34 

 
5,82 

 
-0,47 

 
0,77 

 
0,34 

 
0,059 

  
7 

 
0,82 

 
7,72 

 
-0,08 

 
0,89 

 
0,82 

 
0,107 

  
9 

 
1,39 

 
9,51 

 
0,14 

 
0,98 

 
1,39 

 
0,146 

  
10 

 
1,88 

 
10,15 

 
0,27 

 
1,01 

 
1,88 

 
0,185 

  
15 

 
4,91 

 
12,61 

 
0,69 

 
1,10 

 
4,91 

 
0,389 

  
20 

 
9,75 

 
12,81 

 
0,99 

 
1,11 

 
9,75 

 
0,761 

  
25 

 
15,22 

 
12,23 

 
1,18 

 
1,09 

 
15,22 

 
1,245 

                                  
(Co: İlk konsantrasyon (mg/L), Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonu(mg/g) miktarı.) 

 

 

ġekil 5. Flbiyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermleri(Co= 5.0, 7.0, 9.0, 

10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=4.0, V= 50 ml, m= 0.040g, t=120 dak ve hız=150 rpm) 
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ġekil 6. Fl biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Langmuir 

tipi çizgisel hali (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=4.0, V= 50 ml, m= 0.040 g, 

hız=150 rpm ve t=120dak) 

 

 

ġekil 7. Fl biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin 

Freundlich tipi çizgisel hali (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=4.0, V= 50 ml, m= 

0.040 g, hız=150 rpm ve t =120 dak) 

 

Çizelge 4. Farklı sıcaklıklarda Fs biyosorbentinin üzerinde Cu(II)'nin biyosorpsiyonuna ilişkin  

izoterm verileri (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=5.0, V=50 

mL, m=0.040 g, hız =150 rpm ve t =120 dak ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Freundlich verileri  
 

Langmuir verileri 

Bakteri       

türü  
  T    

(
o
C)  

Co 

 

Ce 

 

qe 
 

logCe   logqe  
Ce   Ce/qe 

(mg/L) (mg/L) (mg/g) 

         
 

       

Fs 

 

25 

 
5 

 
0,97 

 
5,04 

 
-0,01 

 
0,70 

 
0,97 

 
0,193 

  
7 

 
1,71 

 
6,61 

 
0,23 

 
0,82 

 
1,71 

 
0,259 

  
9 

 
2,90 

 
7,63 

 
0,46 

 
0,88 

 
2,90 

 
0,380 

  
10 

 
3,45 

 
8,19 

 
0,54 

 
0,91 

 
3,45 

 
0,421 

  
15 

 
7,09 

 
9,89 

 
0,85 

 
0,99 

 
7,09 

 
0,717 

y = 0,0782x + 0,03, R² = 0,9978 

y = 0,0949x + 0,0493, R² = 0,9965 

y = 0,1042x + 0,0805, R² = 0,9904 
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20 

 
11,94 

 
10,08 

 
1,08 

 
1,00 

 
11,94 

 
1,185 

  
25 

 
17,53 

 
9,34 

 
1,24 

 
0,97 

 
17,53 

 
1,877 

 
 

              

 

35 

 
5 

 
0,64 

 
5,45 

 
-0,19 

 
0,74 

 
0,64 

 
0,117 

  
7 

 
1,55 

 
6,81 

 
0,19 

 
0,83 

 
1,55 

 
0,228 

  
9 

 
2,32 

 
8,35 

 
0,37 

 
0,92 

 
2,32 

 
0,278 

  
10 

 
2,73 

 
9,09 

 
0,44 

 
0,96 

 
2,73 

 
0,300 

  
15 

 
5,75 

 
11,56 

 
0,76 

 
1,06 

 
5,75 

 
0,497 

  
20 

 
10,83 

 
11,46 

 
1,03 

 
1,06 

 
10,83 

 
0,945 

  
25 

 
16,61 

 
10,49 

 
1,22 

 
1,02 

 
16,61 

 
1,584 

 
 

              

 

45 

 
5 

 
0,44 

 
5,70 

 
-0,36 

 
0,76 

 
0,44 

 
0,077 

  
7 

 
0,92 

 
7,60 

 
-0,04 

 
0,88 

 
0,92 

 
0,121 

  
9 

 
1,65 

 
9,19 

 
0,22 

 
0,96 

 
1,65 

 
0,180 

  
10 

 
2,08 

 
9,90 

 
0,32 

 
1,00 

 
2,08 

 
0,210 

  
15 

 
4,87 

 
12,66 

 
0,69 

 
1,10 

 
4,87 

 
0,385 

  
20 

 
9,27 

 
13,41 

 
0,97 

 
1,13 

 
9,27 

 
0,691 

  
25 

 
15,22 

 
12,23 

 
1,18 

 
1,09 

 
15,22 

 
1,245 

                                  
(Co: İlk konsantrasyon (mg/L), Ce: denge anındaki konsantrasyon (mg/L), qe: dengede biyosorbe edilen metal iyonu (mg/g) miktarı.) 

 

 

 

ġekil 8. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermleri (Co= 5.0, 

7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=5.0, V= 50 ml, m= 0.040g, hız=150 rpm ve 

t=120 dak) 
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ġekil 9. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon izotermlerinin Langmuir tipi 

çizgisel hali (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=5.0, V= 50 ml, m= 0.040 g, 

hız =150 rpmve t=120 dak) 

 

 

ġekil 10. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin adsorpsiyon izotermlerinin Freundlich 

tipi çizgisel hali (Co= 5.0, 7.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, pH=5.0, V= 50 ml, m= 

0.040 g, hız=150 rpm ve t =120 dak ) 

 

Cu (II) için Termodinamik Fonksiyonların Hesaplanması 

 

Çizelge 5. Farklı biyosorbentler üzerinde Cu(II) biyosorpsiyonun termodinamikfonksiyonlarının 

verileri (V=50 ml,m=0.040g, hız= 150 rpm ve t=120 dak) 

    
T 

 
1/T 

 
Inb 

 

ΔG
o
 

 
ΔH

o
 

(kj/mol)  

ΔS
o
 

(K) (kj/mol) (j/molK) 

             

B1 

 
298 

 
3,36.10

-3
 

 0,492  -1,444  

12,86 

 

47,39 
 

308 
 

3,25.10
-3

 
 0,700  -1,924   

 
318 

 
3,14.10

-3
 

 0,817  -2,404   

             

F1  
298 

 
3,36.10

-3
 

 
0,253 

 
-0,716 

 27,8  95,62 

 
308 

 
3,25.10

-3
 

 
0,655 

 
-1,673 

  

y = 0,0767x + 0,0381, R² = 0,9942 

y = 0,0887x + 0,0519, R² = 0,9914 

y = 0,0992x + 0,0729, R² = 0,9937 
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318 

 
3,14.10

-3
 

 
0,958 

 
-2,630 

  

             

Fs 

 
298 

 
3,36.10

-3
 

 
0,308 

 
-0,795 

 

15,44 

 

54,48 
 

308 
 

3,25.10
-3

 
 

0,536 
 

-1,340 
  

 
318 

 
3,14.10

-3
 

 
0,700 

 
-1,885 

  
    

           
(b:Langmuir sabiti(L/mg), ΔGo:serbest enerjisi değişimi, ΔHo:Entalpi,  ΔSo:Entropi.) 

 

Çizelge 5.‘de görüldüğü gibi ΔG
o
 değerlerin negatif olması adsorpsiyonun istemli 

olduğunu göstermekte ve sıcaklığın artmasıyla olayın daha da negatife doğru kaydığı ve 

tercihen yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiği görülmektedir. Pozitif ΔS
o
değeri biyosorpsiyon 

boyunca katı sıvı ara yüzeyinde düzensizlikte bir artış teyit etmektedir. Başka bir değişle 

ΔS‘in pozitif olması hem biyosorplayıcının aktif merkezlerindeki hem de biyosorplananı 

saran ve düzenli bir yapı teşkil eden çözücümoleküllerinin, metal biyosorpsiyonu sonucu 

çözeltiye salınmasıyla açıklanabilinir. ΔH
o
‘ın pozitif olması ise biyosorpsiyon sürecinin 

endotermik olduğunu gösterir.  

 

 

ġekil 11. B1 biyosorbentininfarklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T-lnb çizimi (Co= 5.0, 7.0, 

9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, V=50 ml,m=0.040g, pH=4.5, hız= 150 rpm ve t=120 dak) 
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ġekil 12. Fl biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T-lnb çizimi (Co= 5.0, 7.0, 

9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, V=50 ml,m=0,040g, pH=4,  hız= 150 rpm ve t=120 dak) 

 

ġekil 13. Fs biyosorbentinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T-lnb çizimi (Co= 5.0, 7.0, 

9.0, 10.0, 15.0, 20.0 ve 25.0 ppm, V=50 ml, m=0.040g, pH=5, hız= 150 rpm ve t=120 dak) 

 

 

Cu (II) için Aktivasyon Enerjisi Verileri 

 

Çizelge 6. Farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyonunda  aktivasyon enerjisi (Ea) 

değerleri (Co=5 ppm(mg/L), V=50 ml, m=0.040g, hız= 150 rpm ve t=120 dak) 

Bakteri 

türü  

T 

(K)  
1/T 

 
kps 

 
Inkps 

 

Ea 

(kj/mol) 

           

B1 
 

298 
 

3,36.10
-3

 
 

0,0284 
 

-3,5626 
 

14,80 
 

308 
 

3,25.10
-3

 
 

0,0535 
 

-2,9276 
 

 
318 

 
3,14.10

-3
 

 
0,1194 

 
-2,1254 

 

          
 

F1 
 

298 
 

3,36.10
-3

 
 

0,1153 
 

-2,1600 
 

6,73 
 

308 
 

3,25.10
-3

 
 

0,1251 
 

-2,0783 
 

 
318 

 
3,14.10

-3
 

 
0,1368 

 
-1,9890 

 

          
 

Fs 

 
298 

 
3,36.10

-3
 

 
0,1085 

 
-2,2207 

 
8,41 

 
308 

 
3,25.10

-3
 

 
0,1181 

 
-2,1360 

 

 
318 

 
3,14.10

-3
 

 
0,1344 

 
-2,0066 

 
    

         (Kps: Pseudo-Second  mertebe sabiti, Ea(kj/mol):Aktivasyon enerjisi) 

 

İki tip adsorpsiyon meydana gelebilir: Fiziksel ve kimyasal adsorbsiyon. Fiziksel 

adsorbsiyon dengesine zayıf kuvvetler içerdiğinden  dolayı enerji gereksinimi küçük olması 

(genellikle en fazla 50kjoule/mol) nedeniyle hızlı ulaşılır ve tersinirliği kolaydır. Kimyasal 

adsorpsiyon spesifiktir ve fiziksel adsorpsiyondan çok daha güçlü kuvvetler içerir. Bu nedenle 

y = -1858,3x + 6,5522, R² = 0,9943 
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kimyasal adsorpsiyon için aktivasyon enerjisi Arrhenius denkleminde ölçülebilir aktivasyon 

enerjisine (800 kjoule/mol) arasında  uygun olarak çeşitli değerlerde ifade edilen reaksiyon 

ısısı büyüklüğüne sahiptir. 

Benzer çalışmada Saygıdeğer ve Deniz (2010) da yaptıkları çalışmada aktivasyon 

enerjisinin(Ea) 5-50 kj/mol arası çıkan değerlere fiziksel adsorpsiyon 60-800 kj/mol arası 

çıkan değerlerede kimyasal adsorpsiyon olarak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmamızda Cu(II) 

için B1, FI ve Fs biyosorbentlerine ait aktivasyon enerjisinin(Ea)  sırasıyla 14.80, 6.73 ve 8.41 

çıktığı Çizelge 6.‘da da görülmektedir. Bunun da fiziksel adsorpsiyon değerleri arasına girdiği 

anlaşılmaktadır. 

 

 

ġekil 14. Farklı sıcaklıklardaB1 biyosorbentinin Cu (II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T - ln kps çizimi (Co=5.0 

mg/L, V=50 ml, m=0.040g,  pH=4.5, hız=150 rpm ve t=120 dak) 

 

 

 

ġekil 15. Farklı sıcaklıklarda Fl biyosorbentinin Cu (II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T - ln kps çizimi(Co=5.0 

mg/L, V=50 ml, m=0.040g, pH=4.0, hız= 150 rpm ve t=120 dak) 
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ġekil 16. Farklı sıcaklıklarda Fs biyosorbentinin Cu (II)'nin biyosorpsiyonu için 1/T - ln kps çizimi(Co=5.0 

mg/L, V=50 ml, m=0.040g,  pH=5.0, hız= 150 rpm ve t=120 dak) 

 

 

Cu (II)  Biyosorpsiyonunda Hız Mertebe Sabitleri 

 

Çizelge  7. B1, Fl ve Fs biyosorbentlerinin farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği 

Pseudo-First ve Pseudo-Second mertebe verileri (Co=5.0 mg/L, V=50 ml, m=0.040g, 

hız= 150 rpm ve t=120 dak) 

  
    

B1 
 

Fl 
 

Fs 

  
  

t 

(dak)  

Ct 

(ppm)  

qt 

(mg/g)  

Ct 

(ppm)  

qt 

(mg/g)  

Ct 

(ppm)  

qt 

(mg/g) 

                 

S
ıc

a
k

lı
k

 (
o
C

) 

 

2
5
 

 
5 

 
2,93 

 
2,59 

 
1,86 

 
3,93 

 
1,07 

 
4,92 

 
 

10 
 

2,75 
 

2,81 
 

1,78 
 

4,02 
 

0,99 
 

5,02 

 
 

15 
 

2,41 
 

3,24 
 

1,71 
 

4,12 
 

0,91 
 

5,11 

 
 

20 
 

2,23 
 

3,46 
 

1,63 
 

4,22 
 

0,72 
 

5,35 

 
 

25 
 

2,11 
 

3,62 
 

1,53 
 

4,34 
 

0,65 
 

5,43 

 
 

30 
 

2,04 
 

3,70 
 

1,46 
 

4,42 
 

0,55 
 

5,57 

 
 

45 
 

1,96 
 

3,80 
 

1,40 
 

4,51 
 

0,54 
 

5,58 

 

 60 
 

1,90 
 

3,87 
 

1,34 
 

4,58 
 

0,54 
 

5,57 

 

 75 
 

1,88 
 

3,91 
 

1,31 
 

4,61 
 

0,53 
 

5,59 

 

 90 
 

2,63 
 

2,59 
 

1,86 
 

3,93 
 

1,07 
 

4,92 

 

 105 
 

2,75 
 

2,81 
 

1,78 
 

4,02 
 

0,99 
 

5,02 
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4,42 
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15 
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4,10 
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20 
 

1,57 
 

4,29 
 

1,31 
 

4,62 
 

1,30 
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25 
 

1,27 
 

4,66 
 

1,24 
 

4,70 
 

1,24 
 

4,70 

 
 

30 
 

1,24 
 

4,70 
 

1,18 
 

4,78 
 

1,18 
 

4,78 

 
 

45 
 

1,21 
 

4,74 
 

1,08 
 

4,91 
 

1,14 
 

4,83 

 
 

60 
 

1,17 
 

4,78 
 

1,05 
 

4,94 
 

1,09 
 

4,89 

 

 75 
 

1,10 
 

4,88 
 

0,98 
 

5,02 
 

1,03 
 

4,97 

 

 90 
 

1,97 
 

3,78 
 

1,52 
 

4,35 
 

0,96 
 

5,05 
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1,78 
 

4,02 
 

1,45 
 

4,43 
 

1,15 
 

4,81 
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4,84 
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10 
 

1,08 
 

4,91 
 

1,12 
 

4,85 
 

1,84 
 

3,95 

 
 

15 
 

1,05 
 

4,94 
 

0,99 
 

5,02 
 

1,76 
 

4,05 

 
 

20 
 

0,98 
 

5,03 
 

0,86 
 

5,17 
 

1,68 
 

4,15 

 
 

25 
 

0,72 
 

5,35 
 

0,79 
 

5,27 
 

1,61 
 

4,24 

 
 

30 
 

0,69 
 

5,39 
 

0,74 
 

5,32 
 

1,56 
 

4,30 

 
 

45 
 

0,62 
 

5,47 
 

0,69 
 

5,39 
 

1,51 
 

4,36 

 

 60 
 

0,56 
 

5,55 
 

0,65 
 

5,44 
 

1,47 
 

4,42 

 

 75 
 

0,53 
 

5,58 
 

0,47 
 

5,67 
 

1,41 
 

4,49 

 

 90 
 

1,13 
 

4,84 
 

1,10 
 

4,88 
 

1,97 
 

3,79 

 

 105 
 

1,08 
 

4,91 
 

1,12 
 

4,85 
 

1,84 
 

3,95 

 
  

(Ct(ppm):t anındaki konsantrasyon,qt (mg/g): t anında 1 g adsorplayıcı üzerinde adsorplanan metal iyonu miktarıdır.) 

 

 

Çizelge  8. Farklı sıcaklıklarda Cu(II)'nin biyosorpsiyon kinetiği Pseudo-First ve Pseudo-

Second hız mertebe sabitleri (Co=5.0 mg/L, V=50 ml, m=0.040g, hız= 150 rpm 

ve t=120 dak) 

    
Pseudo-First  mertebe sabitleri 

 
Pseudo-Second mertebe sabitleri 

Bakteri 

Türü  

Sıcaklık 

(
o
C)  

KpF 

(1/dak)  

qe 

(mg/g)  
R

2
 

 

Kps 

(g/mgdak)  

qe 

(mg/g)  
R

2
 

               

B1 

 
25 

 
0,00207 

 
7,3316 

 
0,837 

 
0,06413 

 
3,9952 

 
0,997 

 
35 

 
0,00161 

 
7,3367 

 
0,886 

 
0,08001 

 
4,8996 

 
0,999 

 
45 

 
0,00138 

 
6,7577 

 
0,956 

 
0,09334 

 
5,6117 

 
0,998 

               

FL 

 
25 

 
0,03224 

 
0,9082 

 
0,930 

 
0,11532 

 
8,6714 

 
0,999 

 
35 

 
0,01566 

 
0,8408 

 
0,985 

 
0,12514 

 
7,9912 

 
0,999 

 
45 

 
0,01082 

 
0,9734 

 
0,968 

 
0,13684 

 
7,3079 

 
0,999 

               

FS 

 
25 

 
0,01889 

 
0,7709 

 
0,987 

 
0,10854 

 
4,5249 

 
0,998 

 
35 

 
0,01704 

 
0,695 

 
0,985 

 
0,11812 

 
4,9826 

 
0,999 

 
45 

 
0,04099 

 
0,7811 

 
0,936 

 
0,13444 

 
5,6561 

 
0,997 

                              
(Kpf: Pseudo-First  mertebe sabiti, Kps: Pseudo-Second  mertebe sabiti, qe:denge anında 1 g adsorplayıcı üzerinde adsorplanan metal iyonu 

miktarıdır, R2:Korelasyon katsayısı) 
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Çizelge 8‘de gürüldüğü gibi farklı sıcaklıklarda korelasyon katsayısı (R
2
) > 0.99 

değerinden görüldüğü üzere pseudo-second mertebe hız denklemine uygun olduğu 

anlaşılmıştır. Sıcaklık arttıkça Kps hız sabitinin arttığı buda biyosorpsiyonun sıcaklık 

arttışıyla hızının arttığını ifade etmektedir. 

 

SONUÇLAR 

Cu(II) için yapılan kinetik verileri incelendiğinde; sıcaklık arttıkça Kps hız sabitinin 

arttığı bununda biyosorpsiyonun sıcaklık arttışıyla hızının arttığını ifade etmektedir. Farklı 

sıcaklıklarda tüm metal iyonları için yapılan kinetik çalışmalar pseudo-second mertebe hız 

denklemine uygun olduğu anlaşıldı. Sıcaklık arttıkça Kps hız sabitinin arttığı buda 

biyosorpsiyonun sıcaklık arttışıyla hızının arttığını göstermektedir.  

Cu(II) için; farklı sıcaklıklarda korelasyon katsayısı (R
2
) >0.99 değerinden görüldüğü 

gibi pseudo-second hız denklemine uygun olduğu anlaşıldı (çizelge 5.8). Cd(II) için; farklı 

sıcaklıklarda korelasyon katsayısı (R
2
)>0.99 değerinden görüldüğü üzere pseudo-second 

mertebe hız denklemine uygun olduğu anlaşıldı (çizelge 5.18). Pb(II) için; farklı sıcaklıklarda 

korelasyon katsayısı (R
2
)>0.99 değerinden de görüldüğü üzere pseudo-second mertebe hız 

denklemine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak; metal iyonlarının belli başlangıç konsantrasyonlarıyla farklı 

biyosorbentler kullanılarak adsorbent miktarları incelendi. Adsorbent miktarı arttıkça 

ortamdaki metal konsantrasyonunda azalma olduğu tespit edildi.  

Deneysel çalışmalarda kullanılan biyosorbentlerin maliyeti ucuz olması, biyosorpsiyon 

kapasitesinin yüksek olması, çok düşük konsantrasyonlardaki içme ve atık sulardaki metallere 

uygulanabilirliği, temin edilebilirliğinin kolay olması gibi avantajları nedeniyle bu 

biyosorbentlerin metal uzaklaştırmasında etkin bir şekilde kullanılabilirliği ortaya koymuştur. 
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YAZLIK VE YEMLĠK ARPA GENOTĠPLERĠN BAZI ÖZELLĠKLER BAKIMINDAN 

SELEKSĠYONU  

THE SELECTION SPRING AND FEDING OF BARLEY GENOTYPES IN TERMS 

OF SOME TRAITS 

 

Doç. Dr. Enver Kendal    

Mardin Artuklu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, farklı arpa genotiplerinin Diyarbakır ekolojik koĢullarında verim ve kalite 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2011-2012 yetiĢtirme sezonunda yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada, ICARDA‘dan temin edilen ve orta yağıĢlı alanlara önerilen 20 adet yazlık arpa 

hattı ile 4 uluslararası bir adet ülkemizde tescilli toplam 5 adet standart çeĢit materyal olarak 

kullanılmıĢtır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 2 tekrarlamalı olarak GAP 

Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme alanında 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada; tane verimi, baĢaklanma tarihi, bitki boyu, bin dane ağırlığı, 

hektolitre ağırlığı, protein oranı, niĢasta oranı ve yatma özellikleri incelenmiĢtir. Varyans 

analiz sonuçlarına göre özellikler bakımından genotipler arasında % 1 ve % 5 düzeyinde 

önemli farklılıklar tespit edilirken, tane verimi 422.8- 785.0 kg/da baĢaklanma tarihi 110.0- 

117.0 gün, bitki boyu 100- 125 cm, bin dane ağırlığı 32.6-42.9 g, hektolitre ağırlığı 66.3-72.0 

kg/hl, protein oranı % 13.9- 19.1, niĢasta oranı % 66.7-69.8, nem % 8.2 ile % 8.5, yatma % 0- 

80 ve kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir. Tane verimi açısından, 8 nolu hat, kalite kriterleri 

açısından ise 4 ve 18 nolu hatlar ile Beecher ve ER/Apm çeĢitleri öne çıkarken bazı genotipler 

yüksek oranda yatma eğiliminde iken bazılarında hiç yatma görülmemiĢtir. GT biplot tekniği 

analizi sonucunda tüm özellikler stabil olan(1,4,8,11,16 ve 18) genotipler seçilerek bir ileri 

generasyona aktarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Hat, kalite, verim, Diyarbakır 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the properties of some of barley genotypes 

on the yield and quality of in different ecological conditions in 2011-2012 growing season in 

Diyarbakır. In the study, it were used total of five varieties(abroad and local) consisting of 

twenty  line which obtained from ICARDA. Experiments were randomized complete block 
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design with two replications and conducted in GAP International Agricultural Research and 

Training Center field trial. In the study, grain yield, heading date, plant height, thousand grain 

weight, test weight, protein content, starch content, and lodging were investigated. In this 

study, according to the results obtained from the analysis of variance were determined 

significant differences in  1% and 5% level  among genotypes in terms of traits, and grain 

yield changed between 4228- 7850 kg/ha, heading time was changed betwen 110.0- 117.0 

day, plant height betwen 100- 125  cm, thousand grain weight between 32.6-42.9 g hectoliter 

weight between 66.3-72.0 kg/hl, protein content between 13.9- 19.1%, humidity between 8.2- 

8.5%, starch content between 66.7-69.8% and lodging between 0-80%.In terms of grain yield 

the number of 8, In terms of quality, the lines 4 and 18 and two cheeck (Beecher ve ER/Apm), 

came to the fore, and while some genotypes were tend to more lodging others were not. As a 

result of GT biplot technique analysis, the best genotypes (1, 4, 8, 11, 16 and 18) were 

selected and transferred to a further generation as candidate. 

Keywords: Barley, Promising line, quality,  grain yield, Diyarbakır. 

 

1. GĠRĠġ 

Ülkemizde arpa ekim alanları yaklaĢık 3 milyon hektar buğdaydan sonra ikinci sırada 

yer alırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin payı yaklaĢık % 20 civarındadır(Kendal ve ark., 

2016;Kızılgeçi ve ark., 2016). Diyarbakır ili Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arpa 

yetiĢtiriciliğinin en fazla yapıldığı illerin sıralamasında 2. sırada yer almaktadır (Tüik, 

2018).Bu nedenle Diyarbakır ili arpa yetiĢtiriciliği açısından yüksek bir potansiyele sahip olup 

gerekli çalıĢmaların yapılması bir ihtiyaç olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çevre koĢulları ve toprak yapısı arpa yetiĢtiriciliği 

açısından farklılık arz etmektedir(Kılıç ve ark., 2010). Yem fabrikalarının ve ikinci ürün 

üretimini yapan yetiĢtiricilerin istekleri ve yatmanın etkisi de eklenince ıslah çalıĢmalarının 

çok yönlü yapılması veya çok özellikli yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesini zaruri 

kılmaktadır(Ayrancı ve ark.,2004).    

Diyarbakır ve çevre illerde üretimi yapılan arpa, ağırlıklı olarak direk hayvan yemi ya 

da dolaylı olarak kesif yem Ģeklinde tüketilmektedir(Kendal ve ark., 2014). Diyarbakır ili 

küçükbaĢ hayvancılık potansiyelinin de olduğu bir il olması nedeni ile yüksek oranda ve 

kalitede arpa üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ilimizde üretime kazandırabilecek 

arazilerin son sınırına gelmiĢ olmasından dolayı,  beklenen arpa kesif yem açığını kapatmak 

için verim ve adaptasyon yeteneği yüksek aynı zamanda kaliteli ve yatmaya karĢı dayanıklı 
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yeni arpa çeĢitlerinin tercih edilmesi kaçınılmazdır (Kendal ve ark., 2016). Hayvancılığın 

desteklenmesinde yapılabilecek en olumlu uygulamalardan birisi de hayvan yemine daha 

fazla desteğin verilmesi ve buna bağlı olarak yem fiyatlarının düĢürülmesidir(Koca ve ark., 

2015). 

Bölgede hayvancılığın geliĢmesi ve arpanın buğdaya göre daha erkenci olması 

sebebiyle sulu alanlarda, arpadan sonra silajlık mısır, pamuk ve diğer ikinci ürün bitkileri için 

daha geniĢ zaman bırakması ve GAP projesi ile ikinci ürün ekiminin yaygınlaĢtığı dönemde, 

arpa ekim alanlarında bir artıĢın devam edeceği öngörülmektedir(Oral ve ark., 2017). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son zamanlarda özellikle Diyarbakır ve çevre illere 

önerilecek yazlık ve yemlik çeĢitler geliĢtirilse de hala çeĢit yetersizliği sözkonusudur. Bu 

amaçla, ICARDA(International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), arpa ıslah 

programı kapsamında özellikle orta yağıĢ alanlarına uygun ve yazlık yemlik arpa genotiplerin 

melezlerinden oluĢan deneme seti ile yürütülen çalıĢmada; erkenci, verimli, kaliteli ve 

yatmaya karĢı dayanıklı genotiplerin tespiti hedeflenmiĢtir. 

  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

ÇalıĢma, Diyarbakır yağıĢa dayalı Ģartlarda, 2011-2012 yetiĢtirme sezonunda ve 

tesadüf blokları deneme desenine göre, GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü araĢtırma uygulama alanında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 20 adet hat ve 4 

adet uluslararasında tescilli ve bir adet Ülkemizde 2011 yılında(Altıkat)y azlık ve yemlik arpa 

çeĢidi kullanılmıĢtır (Çizelge 1). Çizelge 2‘deki iklim verileri incelendiğinde, aylık sıcaklık 

ortalamaları kıĢ döneminde uzun yıllardan daha düĢük, ilkbahar geliĢme döneminde ise uzun 

yıllara göre daha yüksek değerlere sahip olup deneme yılının uzun yıllara göre daha sıcak 

geçtiği söylenebilir. AraĢtırmanın yürütüldüğü sezonda toplam yağıĢ, 405.1 mm uzun yıllar 

ortalaması ise 469.1 mm olup, yetiĢtirme sezonundaki yıllık yağıĢ miktarı uzun yıllardan daha 

düĢük kaydedilmiĢtir. Aylık hava oransal nemi ise aylara bağlı olarak yetiĢtirme sezonu ile 

uzun yıllar ortalamaları değiĢkenlik göstermiĢtir. 

Deneme ekim ayında deneme mibzeri ile ekilmiĢtir. Deneme parsellerinin alanı 4.5 m
2
 

olacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Deneme alanına toplam 10 kg/da saf azot(N) ve 8 kg/da fosfor 

(P2O5) verilmiĢtir. Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle, kalan azotun yarısı da sapa 

kalkma döneminde verilmiĢtir.  Ayrıca geniĢ yapraklı yabancı otlara karĢı kimyasal mücadele 

yapılmıĢtır. Hasat olgunluğuna gelen parsellerde hasat, parsel biçerdöveri ile 3.5 m
2
 üzerinden 

yapılmıĢtır. 
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Çizelge 1. ÇeĢit/Hatların pedigrileri ve geliĢtiren kurumların çizelgesi 

ÇeĢit/Hat Seçilen Hatların Pedigrisi 

Temin Edilen  

KuruluĢ 

BaĢak 

 Tipi 

1 

Aths/Lignee686/4/Avt/Attiki//Aths/3/Giza121/Pue… 

ICB95-0315-0AP-14AP-0AP-11AP-0AP-0SD 

ICARDA 6 sıralı 

2 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir 
ICARDA 2 sıralı 

3 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 2 sıralı 

4 

Moroc9-75//WI2291/CI01387/3/H.spont.41-1… 

ICB94-0342-38AP-0AP-41AP-0AP-9AP-0AP-0SD 

ICARDA 2 sıralı 

5 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 2 sıralı 

6 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 2 sıralı 

7 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

8 Arig8/3/Alanda//Lignee527/Arar..ICB01-1002-2AP-0AP-0SD ICARDA 6 sıralı 

9 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

10 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

11 Alanda-01/3/Alanda//Lignee527/Arar…ICB01-1067-7AP-0AP-0SD ICARDA 6 sıralı 

12 
Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

13 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

14 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

15 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

16 

Aths/Lignee686/3/DeirAlla106/Lignee527//Asl/4/Acc^#116132-

Col#89023-11 … ICB97-0492-0AP-6AP-0AP-2AP-0AP-0SD 

ICARDA 6 sıralı 

17 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 6 sıralı 

18 Katara//SLB34-65/Arar ICB97-0602-0AP-8AP-AP-0AP-0SD ICARDA 6 sıralı 

19 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 2 sıralı 

20 Seçilmediği için pedigrisi verilmemiĢtir ICARDA 2 sıralı 

21 Assala-04 ICARDA 6 sıralı 

22 ER/Apm ICARDA 2 sıralı 

23 Beecher ICARDA 6 sıralı 

24 W12291 ICARDA 2 sıralı 

25 Altıkat GAPUTAEM 6 sıralı 

 

Çizelge 2.  Diyarbakır iline ait yıllık ve uzun yıllar sıcaklık değerleri ve yağıĢ miktarları 

Aylar 
Ortalama Sıcaklık(0C) YağıĢ (mm) Oransal Nem(%) 

2011-12 Uzun Yıllar 2011-12 Uzun Yıllar 2011-12 Uzun Yıllar 

Eylül 25.0 24.7 9.2 4.3 30.2 31 

Ekim 16.4 17.1 11.8 32.1 41.6 48 

Kasım 6.4 9.0 73.0 51.1 58.8 68 

Aralık 2.3 3.7 40.2 67.4 73.9 77 

Ocak 2.4 1.6 78.3 62.8 84.4 77 

ġubat 1.9 3.6 74.4 67.8 68.2 73 

Mart 5.1 8.6 44.0 67.3 59.2 66 

Nisan 15.2 13.8 26.2 67.7 58.5 63 

Mayıs 19.6 19.2 41.0 39.6 58.0 56 

Haziran 27.7 26.3 7.0 9.0 27.8 36 

Toplam 

  

405.1 469.1 
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Ġncelenen Özellikler: baĢaklanma tarihi, bitki boyu, bin dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, 

kg/hl, protein oranı, niĢasta oranı, nem, yatma ve tane verimi üzerinde incelemeler yapılmıĢtır. 

 AraĢtırmadan elde edilen verilerin varyans analizleri JMP 7.0 (Copyright © 2007 SAS 

Institute Inc.) ve Genstat 12 paket programları kullanılarak yapılmıĢ, önemli bulunan faktör 

ortalamaları A.Ö.F. testi ile gruplandırılmıĢtır.  

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Yapılan varyans analizine göre;  çeĢitler arasında incelenen özellikler bakımından 

istatistiki olarak önemli görülen (P<0.01, P<0.05 ) farklılıklar tespit edilmiĢtir.(Çizelge 3). 

Her bir özellik için çeĢitler arasında oluĢan farklılıklar A.Ö.F testine göre gruplandırılmıĢtır. 

Çizelge 3.  AraĢtırmada incelenen özelliklerin ortalama değerleri ve grupları 
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1 723.0ab 113.5dg 115 0 43.1a 67.7cf 14.0jk 68.6dg 8.4ad 5 

2 555.2dh 112.5eg 100 80 40.8ac 68.9be 16.3cf 68.5dg 8.3be 4 

3 467.5gh 115.0ad 115 10 36.9cf 70.4ab 17.8b 67.6hı 8.2de 5 

4 422.8h 114.0cf 110 25 34.3ef 69.3bd 19.1a 66.7j 8.3be 5 

5 508.0eh 112.5eg 100 50 37.9be 69.9ac 15.0gj 69.2ae 8.4ad 5 

6 625.8bf 111.5gh 105 80 37.8be 68.1bf 14.7hk 69.3ad 8.4ad 4 

7 570.0cg 114.0cf 125 50 44.3a 67.1df 16.3cf 68.6dg 8.2de 4 

8 785.0a 114.0cf 110 20 34.5ef 68.8bf 14.7hk 69.0bg 8.3ce 5 

9 668.3ad 113.5dg 110 50 36.3df 67.9bf 14.2jk 69.4ac 8.5ab 5 

10 601.0bg 113.5dg 110 40 37.0ce 68.6bf 16.8bd 67.2ıj 8.2e 5 

11 705.5ac 113.5dg 110 40 36.4df 68.2bf 15.3fı 68.7cg 8.5a 5 

12 695.8ad 114.5be 110 20 32.6f 67.7cf 15.9dg 68.3gh 8.4ad 5 

13 637.0be 114.0cf 115 50 34.8ef 68.2bf 14.0jk 69.1af 8.3be 4 

14 569.2cg 114.5be 108 40 36.4df 68.5bf 14.5ık 68.9bg 8.4ad 5 

15 486.8fh 112f.0h 115 50 34.0ef 61.1g 17.1bc 67.1ıj 8.2de 5 

16 730.8ab 114.0cf 120 50 41.9ab 67.4df 14.3ık 69.7ab 8.4ac 5 

17 555.0dh 110.0h 105 40 42.6a 63.6g 14.4ık 69.5ab 8.3be 5 

18 670.0ad 116.5ab 105 0 40.0ad 67.4cf 14.2jk 69.8a 8.2de 5 

19 559.5dh 116.5ab 105 60 42.6a 69.5bd 16.5ce 68.3fh 8.2e 4 

20 599.5bg 117.0a 105 60 36.4df 69.6ad 15.7eh 69.6ab 8.3ce 4 

Assala-04 595.0bg 115.5ad 105 50 37.4ce 66.3f 13.9k 69.7ab 8.3be 4 

ER/Apm 611.2bf 114.5be 100 10 42.3a 72.0a 15.3fı 69.5ab 8.5ab 5 

Beecher 520.0eh 114.5be 125 50 42.9a 68.5bf 14.8gk 69.5ab 8.3be 4 

WI2291 557.0dh 115.0ad 105 80 34.3ef 67.1df 16.9bd 68.5eg 8.2de 4 

Altıkat 641.3be 116.0ac 105 40 35.3ef 66.6ef 14.9gk 68.9bg 8.3ce 5 

AÖF(0.05) 142.73** 2.0759**     4.359** 2.528** 1.053** 0.790** 0.173*   

DK(%) 11.4 0.88     5.54 1.8 3.3 0.55 1.01   
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Tane verimi, yapılan varyans analizinde hatlar arasındaki fark istatistiki olarak % 1 

düzeyinde önemli bulunmuĢ ve değerler 422.8- 785.0 kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir. En 

yüksek tane verimi 8 nolu, en düĢük tane verimi ise 4 nolu hattan elde edilmiĢtir. Denemede 

kullanılan hatların oldukça verimli olduğu ve diğer denemelerle kıyaslandığında daha yüksek 

bir ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiĢtir.   Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arpa ağırlıklı 

olarak yemlik amaçlı yetiĢtirilmekte, yemlik için kalite üzerinde durulurken yüksek verimlilik 

ise yetiĢtiriciler için aranan en önemli kriterdir. AraĢtırmada kullanılan hatların yüksek 

verimli olması tescile aday hatlar açısından ümitvar oldukları tespit edilmiĢtir. Tane verimi 

hem genotip hem de çevre faktörlerinden etkilenmektedir. Bu konuda bir çok araĢtırma 

yapılmıĢ ve araĢtırmamıza paralel sonuçlar elde edilmiĢtir (Ayrancı ve ark., 2004;Doğan ve 

ark., 2014; Kendal ve ark.., 2012; Kendal ve ark., 2014;Oral ve ark.,2018). 

BaĢaklanma süresi, 110.0- 117.0 gün arasında değiĢim göstermiĢ, 17 nolu hat en erken 

(110.0), 20 nolu hat ise en geç baĢaklanmıĢtır. Denemede kullanılan hat ve çeĢitlerin orta 

erkenci olduğu gözlenirken, ekstrem yıllar hariç Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ģartlarında 

erkenci ve orta erkenci hatlar tercih edilmektedir. Bu bölgenin en önemli özelliği 

baĢaklanmadan sonra bitkilerin kısa sürede olgunlaĢması ve hasattan sonra ikinci ürün 

yetiĢtiriciliğinin yapılması erkenci çeĢitlerin tercih edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bitki boyu uzunluğu 100- 125 cm arasında değiĢim göstermiĢ, 7 nolu hat en uzun, 2 ve 

5 nolu hatlar ise en kısa boylu oldukları gözlemlenmiĢtir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

arpada bitki boy uzunluğu ile yatma arasında bir iliĢki olup uzun boylu hat ve çeĢitlerde 

ybaĢaklanmadan sonra yağıĢ miktarının artığı sezonlarda yatma görülmektedir. Bitki boy 

uzunluğu genotipe bağlı olsada ekolojik faktörlerden de etkilenebilmektedir. Bu nedenle bitki 

boyu bakımından genotipler arasında farklılık olabileceği bazı araĢtırıcılar tarafından da 

bildirilmiĢtir (Doğan ve ark., 2014; Kendal ve ark.., 2012; Kendal ve ark., 2014;Kılıç ve ark., 

2018).  

Yatma oranı, genotipler % 0- 80 arasında etkilenmiĢ, 1 ve 18 nolu hatlarda hiç yatma 

görülmezken, 2 ve 6 nolu hatlar ile WI2291çeĢidinde ise % 80 oranında yatma görülmüĢtür. 

Bu çalıĢmada uzun boylu olup yatmayan ve kısa boylu olup fazla yatma eğilimini gösteren 

genotiplere rastlamak mümkün olmuĢtur. Kısa boyluluk yatmaya dayanıklılık ve uzun 

boyluluğunda yatmaya eğilimli olması konusunda net bir sonuç göstermemektedir. Bitki sap 

sağlamlığının yatma konusunda bize bir fikir olmuĢ olup sapı sağlam olan dayanıklı sapı 

gevĢek olan bitkilerin ise eğilimli oldukları tespit edilmiĢtir (Öztürk ve ark., 2007), Trakya 

Bölgesi‘nde yürütmüĢ oldukları arpa çalıĢmalarında bitki boyunun çok önemli olduğu, 
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özellikle 85 cm‘ den sonra yatmaların meydana geldiği ve bu durumda kök ve yaprak 

hastalıklarının artıĢı ile birlikte; arpa veriminin düĢtüğü, yatmaya dayanıklılık için bitki 

boyunun çok önemli olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 Bin tane ağırlığı, yapılan varyans analizinde hatlar arasındaki fark istatistiki olarak % 

1 düzeyinde önemli bulunmuĢ ve değerler 32.6-42.9 g arasında değiĢim gösterirken en yüksek 

bin dane ağırlığı Beecher çeĢidinden, en düĢük bin tane ağırlığı ise 12 nolu hatltan elde 

edilmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü sezonda bin tane ağırlıklarının genel olarak yüksek 

olduğunu söylemek mümkündür. Yüksek bin tane ağırlığı yetiĢtiriciler tarafından yüksek 

verimliliğin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bin tane ağırlığının bir çeĢit özelliği 

olduğu ancak yıllara ve iklime göre bazı değiĢmeler olabileceği bazı araĢtırıcılar tarafından 

bildirilmiĢtir (Karahan, 2005; kendal ve ark., 2012; Kendal, 2013). 

Hektolitre ağırlığı, yapılan varyans analizinde hatlar arasındaki fark istatistiki olarak % 

1 düzeyinde önemli bulunmuĢ ve değerler 66.3-72.0 kg/hl arasında değiĢim göstermiĢtir. En 

yüksek hektolitre ağırlığı ER/Apm standart çeĢitten, en düĢük hektolitre ağırlığı ise Assala-04 

çeĢidinden elde edilmiĢtir. Bir çok hattın hektolitre ağırlığı en yüksek hektolitre ağırlığına 

sahip çeĢide yakın hektolitre ağırlığına sahip olduğu tespit edilmiĢtir.  Hem en düĢük hem de 

en düĢük hektolitre ağırlığı standart çeĢitlerden elde edilmesi seçilen standartların özellikler 

bakımından oldukça geniĢ varyasyon sağladığını göstermektedir. Genotipler arasında tespit 

edilen farklılık, hektolitre ağırlığının çeĢit özelliğine, tane özelliklerine (tanede tekdüzelik, 

kavuz oranı, endosperm yapısı) bağlı olarak değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Kendal ve ark. (2012), 

benzer Ģartlarda yürütmüĢ oldukları çalıĢmada hektolitre ağırlığını 61.2-71.2 kg/hl, Kendal, 

(2013) ise 64.2-71.2 kg/hl arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. 

Protein oranı bakımından yapılan varyans analizinde hatlar arasındaki fark % 1 

düzeyinde önemli bulunmuĢ, protein değerleri %13.9- 19.1 arasında değiĢim göstermiĢtir. En 

yüksek protein oranı 4 nolu hattan, en düĢük protein değeri ise denemede standart olarak 

kullanılan Assala-04 çeĢidinden elde edilmiĢtir. Arpa yetiĢtiriciliğinde protein oluĢum 

döneminde düĢük nem ve aĢırı sıcaklıklar protein oranını artırmaktadır. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi de bu ekolojik özeliklere sahip olduğu için arpa protein oranı yüksek olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Ancak bu durum çeĢit hat özelliklerine göre de değiĢkenlik göstermektedir. 

Yüksek protein oranına sahip çeĢit ve hatlar yem fabrikaları tarafından özellikle tercih 

edilmektedir(Kendal ve ark., 2016). 

NiĢasta oranı bakımından yapılan varyans analizinde hatlar arasındaki fark istatistiki 

olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuĢ, niĢasta oranı % 66.7-69.8 arasında değiĢim 
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göstermiĢtir. En yüksek niĢasta oranı 18 nolu hattan elde edilirken, en düĢük niĢasta oranı ise 

4 nolu hattan elde edilmiĢtir. Protein oranı ile niĢasta oranı arasında negatif bir korelasyon 

mevcuttur.Bu çalıĢmada da en yüksek protein oranına sahip genotiplerin düĢük niĢasta 

oranına sahip oldukları tespit edilmiĢtir. NiĢasta oranı maltlık arpalarda özellikle mayĢeleme 

sırasında diyastaz tarafından maltoz ve dekstrinlere parçalanarak Ģıra ve bira ekstraktının en 

büyük kısmını teĢkil eder. Bu yüzden arpada niĢasta oranı % 55-60‘ın altında istenmez 

(Kendal, 2013).Ancak yemlik arpalarda çok fazla önemsenmemektedir. 

Tanedeki nem oranı bakımından yapılan varyans analizinde hatlar arasındaki fark 

istatistiki olarak 5 5 düzeyinde önemli bulunmuĢ, değerler % 8.2 ile % 8.5 arasında değiĢim 

göstermiĢtir. En yüksek nem oranı 11 nolu hattan elde edilirken, en düĢük nem oranı ise 19  

nolu hatlardan elde edilmiĢtir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tanedeki nem oranı diğer 

bölgelere göre daha düĢüktür. Çünkü hasat döneminde(Haziran sonu) sıcaklıklar zaman 

zaman 40 
0
C‘yi bulmaktadır. DüĢük hava oransal nemi ve yüksek sıcaklıklara bağlı olarak 

tanelerdeki nem oranı düĢük değerlerde kaldığını söylemek mümkündür(Oral ve ark., 2018). 

 

GT biplot tekniği ile Genotipler ile özellikler arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi 

GT biplot tekniğinde özellikler arasındaki iliĢki her iki özellik arasındaki vektörlerin açıları 

ile açıklanmaktadır. Ġki özelliğe ait vektörler arasındaki açı değeri  (>0--<90
o
) daraldıkça 

pozitif, açı değeri (90
o
>--<180

o
) arttıkça negatif bir iliĢki olduğu farklı çalıĢmalarda birçok 

araĢtırıcı tarafındın belirtilmiĢtir(Kendal ve ark., 2014; Doğan ve ark., 2016; Kılıç ve ark., 

2018;Oral ve ark., 2018). GT biplot tekniği ile genotipler ile diğer özellikler arasındaki 

iliĢkiler ġekil 1‘ de gösterilmiĢtir.  

         

ġekil 1. Genotipler ile özellikler arasındaki iliĢki       ġekil 2. Genotiplerin özellikler bakımından 

sıralanması 
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Tane verimi ile protein oranına ait vektörler arasındaki açı değeri oldukça geniĢ olup 

iki özellik arasında yüksek bir negatif korelasyon iliĢkisi olduğunu göstermektedir(ġekil 1). 

Protein oranı ve yatma hariç tane verimi ile diğer tüm özelliklere ait vektörlerin açlarına 

baktığımızda aralarında pozitif bir iliĢki olduğu görülmektedir. Tane verimi ile kimi özellikler 

arasında düĢük(Boy, BaĢak tipi) seviyede pozitif kimisi arasında ise yüksek(Tane nemi, bin 

tane ağırlığı, niĢasta) pozitif iliĢki olduğunu özelliklere ait vektörlerin açılarına bakarak 

söylemek mümkündür. Kısacası iki özelliğe ait vektörler arasındaki açının durumu bize iki 

özellik arasındaki iliĢkinin durumu hakkında görsel olarak çok Ģey ifade etmektedir. Bu 

nedenle GT biplot tekniği görsel olarak iliĢkileri yorumlamada bize kolaylık sağlamaktadır. 

 AraĢtırmada incelenen tüm özelliklerin ortalama verileri üzerinden oluĢturulan ve 

genotiplerin üstünlüklerine stabilite durumuna göre sıralayan ranking biplot metodu ġekil 2‘ 

de gösterilmiĢtir. Çok özellikli çalıĢmalarda tüm özellikler bakımından genotiplerin 

üstünlükleri bakımından genotipleri stabilite(yatay) ve ortalama(dikey) temel eğrilerine 

sıralayan bir modeldir. Bu model birçok araĢtırmada ve birçok araĢtırıcı tarafından 

kullanılmıĢtır(Doğan ve ark., 2016;Kabak ve Akçura 2017;Kendal ve ark., 2014;Kılıç ve ark., 

2012; Kılıç ve ark., 2018). Bu açıklamalar doğrultusunda ġekil 2 ‗de 9 ve 13 nolu hatlar tüm 

özellikler bakımından en stabil, 15 ve 20 nolu hatlar ise  stabil olmayan genotipler olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada kullanılan orta erkenci ve 6 sıralı baĢak yapısına sahip 

genotiplerin çoğu tüm verilerin ortalamasını gösteren eğrinin (dikey eğri) üzerinde ve 

denemede standart olarak kullanılan çeĢitlere göre daha stabil olduğu görülürken baĢaklanma 

süresi uzun uzun boylu ve yatma eğilimi yüksek olan genotiplerin çoğu ise ortalama eğrinin 

altında yer aldığı ve dolayısıyla ortalamanın altında yer alan genotipleri seleksiyonda bir üst 

kademeye aktarılmazken stabil ve ortalamanın üzerinde yer alan genotipler (1,4,8,11,16,18)  

ise çeĢit adayı olarak seçilerek bir ileri generasyona aktarılmıĢtır.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada; ICARDA tarafından özellikle yazlık tabiatlı ve orta yağıĢlı alanlara 

yönelik oluĢturulan ileri kademedeki bir deneme seti kullanılmıĢtır. Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi yağıĢa dayalı Ģartlarda uyum kabiliyetleri test edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda test 

edilen hatlar içerisinde yatmaya karĢı dayanıklı, orta erkenci ve orta boy uzunluğuna sahip 

hatların yüksek verimli, kaliteli hatların ise düĢük verime sahip oldukları tespit edilmiĢ olup 

yüksek verimli ve tatminkâr kaliteli özelliğine sahip hatlar seçilerek arpa ıslah programlarında 

kullanılmak üzere bir ileri kademeye aktarılmıĢtır. Standartlarla kıyasladığımızda hem verim 
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hem de kalite özelliği bakımından yüksek değerlere sahip arpa hatları tespit edilmiĢ ve tescil 

adayı olabilecek hatlar belirlenerek ıslah programı daha da güçlendirilmiĢtir. 
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SU BASKINLARINA VE YÜKSEK TABAN SU SEVĠYELERĠNE KARġI  

DAYANIKLI EKMEKLĠK BUĞDAY GENOTĠPLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

DETERMINATION OF RESISTANT BREAD WHEAT GENOTICS FOR AGAINST 

WATER PRESSES AND HIGH BASE WATER LEVELS 

 

Doç. Dr. Enver Kendal     

Mardin Artuklu Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, su baskınlarına karĢı geliĢtirilen genotiplerin Diyarbakır ekolojik koĢullarında 

verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2010-2011 yetiĢtirme sezonunda 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, CIMMYT‘ ten temin edilen ve su baskınlarına karĢı geliĢtirilen 7 

adet ekmeklik buğday hattı ile 5 adet tescilli çeĢit materyal olarak kullanılmıĢtır. Denemeler 

tesadüf blokları bölünmüĢ deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak GAP Uluslararası 

Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme alanında hem su baskınına maruz 

bırakılmıĢ hem de yağıĢa dayalı Ģartlarda yürütülmüĢtür. GeliĢme dönemi boyunca su 

baskınına dayalı yürütülen deneme su altında bırakılmıĢ yağıĢa dayalı Ģartlardaki diğer 

deneme ise sulanmamıĢtır. ÇalıĢmada; baĢak verimi, baĢak uzunluğu, baĢakta baĢakçık sayısı, 

baĢakta tane sayısı gibi verim ögeleri ile protein oranı, mini sedimentasyon, tane sertliği ve 

tanedeki nem oranı gibi bazı kalite öğeleri incelenmiĢtir. Varyans analiz sonuçlarına göre 

incelenen özellikler bakımından genotipler arasında tüm özellikler % 1 ve % 5 düzeyinde, 

uygulamalar arasında ise sadece baĢakta tane sayısında iki uygulama arasında % 5  düzeyinde 

önemli farklılıklar tespit edilmiĢtir. Su baskınında, baĢak verimi 1.30 – 1.85 g, baĢakta 

baĢakçık sayısı 15.95- 20.40 adet, baĢak uzunluğu 7.06- 10.63 cm, baĢakta tane sayısı 34.85-

60.60 adet, protein oranı %9.5-12.0, tanede rutubet oranı % 9.20- 10.22, sertlik oranı % 51.8-

66.8, mini sedimentasyon 8.0-12.3 ml, yağıĢa dayalı Ģartlarda ise sırasıyla baĢak verimi 1.17-

1.94 g, baĢakta tane sayısı 17.25-21.16 adet, baĢak uzunluğu 7.32-10.52 cm, baĢakta tane 

sayısı 39.82-58.46 adet, protein oranı % 9.2-11,3, tanedeki nem oranı %8.97-9.54, sertlik 

%55.6-68.6, mini sedimentasyon 8.0-13.3 ml arasında değiĢim göstermiĢtir. Bu çalıĢmada su 

baskınına karĢı geliĢtirilen genotipler su baskınına maruz bırakıldığında hem kalite özelliği 

hem de diğer bazı özellikler bakımından çeĢitlerden daha dayanıklı olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Bu nedenle daha detaylı incelemeler yapılarak su baskınına karĢı bu hatlardan en iyileri(3 

nolu hat) tescil edilebilir.    

Anahtar Kelimeler: Hat, su baskını, kalite, ekmeklik buğday, Diyarbakır. 

 

ABSTRACT 

This study was carried out in the 2010-2011 growing season to determine the yield and 

quality characteristics of the genotypes developed against floods in Diyarbakır ecological 

conditions. In the research, 7 bread wheat lines which were obtained from CIMMYT and 

developed against flooding and 5 registered varieties were used as material. The trials were 

carried out in the trial area of the GAP International Agricultural Research and Training 

Center, with four replications based on the randomized trial design of the blocks, based on 

both subject to flooding and rainfall conditions. During the development period, the trial 

based on flooding was left under water. In the study; some yield components such as spike 

yield, spike length, number of spikelets per spike, number of spikes per spike and quality 

components such as protein content, mini-sedimentation rate, grain hardness and moisture 

content were investigated. According to the results of variance analysis, significant 

differences were observed between genotypes in terms of the examined properties at the level 

of 1% and 5%, while only 5% significant differences was observed between of the two 

applications in the number of spikes. In the flood, spike yield was 1.30 - 1.85 g, spike number 

15.95 - 20.40, spike length 7.06 - 10.63 cm, spike number 34.85-60.60, protein ratio 9.5-

12.0%, moisture content 9.20 - 10.22%, hardness ratio 51.8% -66.8%, mini-sedimentation 

8.0-12.3 ml, while precipitation-based conditions respectively, spike yield 1.17-1.94 g, the 

number of grain in the spike 17.25-21.16 piece, spike length 7.32-10.52 cm, the number of 

grain in the spike 39.82-58.46 piece, protein content 9.2-11.3%, moisture content of the grains 

ranged between 8.97-9.54%, hardness 55.6-68.6%, mini-sedimentation 8.0-13.3 ml. In this 

study, the genotypes developed against flooding were found to be more durable than the 

varieties in terms of both quality and some other characteristics when subjected to flooding. 

Therefore, more detailed investigations can be made to register the best of these lines (line 3) 

against flooding. 

Keywords: Line, flooding, quality, bread wheat, Diyarbakir. 

 

1.GĠRĠġ 

Dünya üzerindeki buğday ekili alanların % 15- 20‘sinde, geliĢmekte olan ülkelerde de 
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buğday ekili alanların yaklaĢık 10 milyon hektarında her yıl su baskınları meydana gelmekte 

ve verim kayıplarına neden olmaktadır(Özseven ve Gençtan, 2018). Su baskını nedeniyle 

verimin önemli ölçüde azaldığı yerler yıllık yağıĢı 400 mm‘nin üzerinde olan bölgelerdir 

(YavaĢ ve ark., 2011). 

Ülkemizde buğday(Triticum aestivum L.) önemli bir tahıl bitkisi olup hemen hemen 

her yerinde kolaylıkla yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Buğday Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

yıllardan beri genellikle yağıĢa dayalı Ģartlarda yetiĢtirilmektedir. Ancak son zamanlarda 

buğday alanlarında sulamanın yaygınlaĢması bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca 

su baskınlarının yoğun olduğu yerlerde ve su tutma kapasitesinin yüksek olduğu bazı toprak 

Ģartlarında buğday kökleri zarar görmektedir. Kök bölgesinin havasız (oksijensiz) kalmasının 

en önemli nedenlerinden birisi de su baskınıdır. Su baskınında birçok bitki gibi buğday bitkisi 

de kök bölgesindeki oksijensizliğe karĢı duyarlı olup bu durumdan olumsuz 

etkilenmektedir(Tiryakioğlu ve ark. 2014).   

Gerek ülkemizde ve gerekse dünya üzerinde aĢırı yağıĢ alan bölgelerde; dere, ırmak ve 

nehir deltalarında bulunan veya çanak Ģeklinde yapıya sahip kapalı havza Ģeklindeki düz ve 

taban arazilerde zaman zaman su baskınları oluĢmakta buna bağlı olarak bitki kökleri belirli 

süre oksijensiz kalmaktadır. Bunun yanısıra. sulama sırasında suyun aĢırı ve/veya yanlıĢ 

kullanımına bağlı su baskını da yaĢanmaktadır (Irfan ve ark.. 2010).  

Su baskınına maruz kalan bitkilerde kök bölgesinde meydana gelen oksijen azalmasına 

karĢı bitkiler kısa sürede protein sentezini arttırarak oksijensizliğe tepki vermektedirler. Bitki 

hücreleri oksijensiz solunum yoluna giderek az da olsa enerji temin etme yoluna girmektedir 

(Sairam ve ark.. 2008; Irfan ve ark.. 2010).Su baskını fazla yağıĢ alan alanlarda yetiĢtirilen 

bitkilerde verimi sınırlandıran önemli bir problemdir (Sairam ve ark.. 2008). Su baskını 

stresinden dolayı vejetatif aksamlardaki oksijen eksikliği (hypoxia) ve kökteki oksijen 

yokluğu (annoxia) sürgün ve kök geliĢimini engellemekte kuru madde üretimi ve dane sayısı 

azaltmakta, böylece verim kayıpları yaĢanmaktadır (Erayman ve ark.. 2007). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son zamanlarda özellikle Diyarbakır ve çevre illerde 

bazı topraklarda su baskınları olduğu gibi bazı topraklarda ise su tutma kapasitesi çok yüksek 

olduğu için mevcut çeĢitlerin yetiĢtirilmesi sırasında bitkilerde geliĢme geriliği, sararmalar ve 

verim düĢüklüğü yaĢanmaktadır. Bu amaçla, CIMMYT‘ in ekmeklik buğday proğramı 

kapsamında su baskınlarına karĢı geliĢtirilen bazı hatlar, su baskınına maruz bırakılarak verim 

öğeleri ile bazı kalite kriterleri bakımından geleneksel yöntemle kıyaslanmıĢ ve su 

baskınlarına karĢı dayanaklıkları test edilmiĢtir. 
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2. Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma, Diyarbakır yağıĢa dayalı Ģartlarda, 2010-2011 yetiĢtirme sezonunda ve 

tesadüf blokları bölünmüĢ deneme desenine göre, GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü araĢtırma uygulama alanında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 

CIMMYT proğramında su baskınları ve taban su seviyelerine karĢı geliĢtirilen 7 adet 

ekmeklik buğday hattı ve 5 adet tescilli ekmeklik buğday çeĢidi materyal olarak kullanılmıĢtır 

(Çizelge 1). Çizelge 2‘deki iklim verileri incelendiğinde, aylık sıcaklık ortalamaları kıĢ 

döneminde ve geliĢme geliĢme döneminde de uzun yıllara göre daha yüksek değerlere sahip 

olup deneme yılının uzun yıllara göre daha sıcak geçtiği söylenebilir. AraĢtırmanın 

yürütüldüğü sezonda toplam yağıĢ, 550.8 mm, uzun yıllar ortalaması ise 540.5 mm olup, 

yetiĢtirme sezonundaki yıllık yağıĢ miktarı uzun yıllardan daha yüksek kaydedilmiĢtir. 

Deneme ekim ayında deneme mibzeri ile ekilmiĢtir. Deneme parsellerinin alanı 7.2 m
2
 

olacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Deneme alanına toplam 12 kg/da saf azot(N) ve 8 kg/da fosfor 

(P2O5) verilmiĢtir. Fosforun tamamı ile azotun yarısı ekimle, kalan azotun yarısı da sapa 

kalkma döneminde verilmiĢtir.  Ayrıca geniĢ yapraklı yabancı otlara karĢı kimyasal mücadele 

yapılmıĢtır. Hasat olgunluğuna gelen parsellerde hasat, parsel biçerdöveri ile 6 m
2
 üzerinden 

yapılmıĢtır. 

 

Çizelge 1. ÇeĢit/Hatların pedigrileri ve geliĢtiren kurumların çizelgesi 

ÇeĢit/ Hat Seçilen Hatların Pedigrisi KuruluĢ 

1 BW27545   CM80232-28Y-03M-0Y-1M-0Y-0SJ-2Y-05XM MEKSĠKA 

2 
BW27544      CM80232-28Y-03M-0Y-1M-0Y-4Y-05XM MEKSĠKA 

3 BW27547     CM80232-28Y-03M-0Y-1M-2Y-0M-3Y-05XM MEKSĠKA 

4 BW27546  CM80232-28Y-03M-0Y-1M-1Y-0M-4Y-05XM MEKSĠKA 

5 BW27543  CM73815-2M-1Y-03M-5Y-0B-6M-0Y-0SJ-5Y-05XM MEKSĠKA 

6 BW27548     CM80918-20Y-025H-0Y-17M-0Y-0PZ-4Y-05XM MEKSĠKA 

7 BW18309   CM81812-12Y-06PZ-6Y-4M-1Y-0M-0PZ MEKSĠKA 

8 CEMRE GAPUTAEM 

9 NURKENT GAPUTAEM 

10 PEHLĠVAN TEKĠRDAĞ 

11 ADAY -9 GAPUTAEM 

12 SAGĠTARĠO TASAKKO TARIM 
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Çizelge 2.  Diyarbakır iline ait yıllık ve uzun yıllar sıcaklık değerleri ve yağıĢ miktarları 

Aylar 
Ortalama Sıcaklık(

0
C) YağıĢ (mm) 

2011-12 Uzun Yıllar 2011-12 Uzun Yıllar 

Eylül 27.0 24.9 0.4 7.0 

Ekim 18.1 17.2 63 14.9 

Kasım 11.1 10.0 0 38.0 

Aralık 6.5 4.2 48 94.3 

Ocak 3.5 1.8 40 121.7 

ġubat 4.7 3.6 49.9 121.0 

Mart 9.0 8.1 46.6 27.3 

Nisan 13.0 13.8 209 77.9 

Mayıs 17.7 19.3 80.3 38.4 

Haziran 25.5 25.9 13.6 0 

Toplam   550.8 540.5 
 KAYNAK:meteor.gov.tr.2010 

Ġncelenen Özellikler: baĢak verimi, baĢak uzunluğu, baĢakta baĢakçık sayısı, baĢakta tane 

sayısı gibi verim ögeleri ile protein oranı, mini sedimentasyon, tane sertliği ve tanedeki nem 

oranı gibi bazı kalite öğeleri incelenmiĢtir.  AraĢtırmadan elde edilen verilerin varyans 

analizleri JMP 7.0 (Copyright © 2007 SAS Institute Inc.) paket programı kullanılarak 

yapılmıĢ, önemli bulunan faktör ortalamaları A.Ö.F. testi ile gruplandırılmıĢtır.  

3. Bulgular ve TartıĢma 

Yapılan varyans analizine göre;  genotipler arasında incelenen özellikler bakımından 

istatistiki olarak önemli görülen (P<0.01, P<0.05 ) farklılıklar tespit edilmiĢtir.(Çizelge 3). 

Ayrıca sadece baĢakta baĢakçık sayısı bakımından uygulamalar arasında % 5‘e göre önemli 

bulunmuĢtur. Her bir özellik için çeĢitler ve uygulamalar arasında oluĢan farklılıklar A.Ö.F 

testine göre gruplandırılmıĢtır. 

 

Çizelge 3. Ġncelenen özelliklere ait kareler ortalaması ve önemlilik durumları 

VK SD 
BV 

(g) 

BBS 

(adet) 

BU 

(cm) 

BTS 

(adet) 

Protein 

(%) 

Rutubet 

(%) 

Sertlik 

(%) 

mSDS 

(ml) 

Genotip 11 0.279* 9.504** 9.095* 251.602* 1.232* 0.186* 50.5242* 9.294 

Hata 1 12 0.096 1.518 0.280 141.326 0.166 0.057 14.160 1.229 

Uygulama 1 0.000 5.341* 0.104 4.388 1.019 0.050 15.834 1.021 

GXU 11 0.110 1.421 0.223 105.744 0.791 0.096 21.203 1.112 

Hata 2 12 0.079 1.113 0.328 58.638 0.338 0.126 24.457 1.354 

Toplam 47                 

DK(%)   17.5 5.5 6.9 16.2 5.6 3.7 8.1 11.4 

VK: Varyasyon kaynakları, SD: Serbestlik derecesi, BBS: BaĢakta baĢakçık sayısı, BU: BaĢak uzunluğu, BTS: 

BaĢakta tane sayısı, DK: DeğiĢim katsayısı 
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Yazlık ekmeklik buğdayın su baskınlarına olan dayanaklıklarının incelendiği 

araĢtırmada baĢak özellikleri bakımından genotipler arasında önemli farklılıklar tespit 

edilirken, uygulamalar(su baskını-kuru) arasında ise sadece baĢakta baĢakçık sayısı 

bakımından önemli(%5 düzeyinde) farklılık tespit edilmiĢtir(Çizelge 3).  

BaĢak verimi bakımından iki uygulama arasında fark çıkmazken her iki uygulamanın 

ortalaması 1.60 g olarak bulunmuĢtur(Çizelge 4).  

 

Çizelge 4. Uygulamalar bakamından baĢak özelliklerine ait veriler ve oluĢan gruplar 

Genotip 

BaĢak verimi 

(g) 

BaĢakta baĢakçık sayısı 

(adet) 

BaĢak uzunluğu 

(cm) 

BaĢakta tane sayısı 

(adet) 

Kuru 
Su 

Baskını 
Ortalama Kuru 

Su 

Baskını 
Ortalama Kuru 

Su 

Baskını 
Ortalama Kuru 

Su 

Baskını 
Ortalama 

1 1.33 1.50 1.41 DE 17.3 17.0 17.1 C 7.52 7.06 7.29 E 40.2 44.4 42.3 B 

2 1.50 1.60 1.55 BE 19.2 18.5 18.8 B 7.35 7.20 7.27 E 40.2 51.0 45.6 B 

3 1.43 1.73 1.58 BE 18.7 19.1 18.9 B 7.32 7.69 7.50 DE 43.7 49.2 46.4 B 

4 1.43 1.49 1.46 CE 19.3 19.0 19.1 B 7.29 7.50 7.39 E 41.0 47.5 44.3 B 

5 1.53 1.33 1.43 DE 19.1 19.1 19.1 B 7.91 8.06 7.9 CD 46.1 43.0 44.6 B 

6 1.65 1.68 1.66 AD 21.2 20.4 20.8 A 8.41 7.91 8.16 BC 52.7 54.6 53.6 AB 

7 1.17 1.43 1.30 E 20.0 19.0 19.5 B 8.43 8.15 8.29 BC 39.8 43.6 41.7 B 

Cemre 1.88 1.78 1.83 AB 19.9 20.0 19.9 AB 9.88 10.28 10.08 A 55.5 51.9 53.7 AB 

Nurkent 1.94 1.85 1.90 A 19.4 20.2 19.8 AB 10.52 10.63 10.57 A 58.5 60.6 59.5 A 

Pehlivan 1.68 1.80 1.74 AC 20.5 18.8 19.6 AB 8.29 8.28 8.29 BC 47.3 39.0 43.2 B 

Aday-9 1.88 1.30 1.59 AE 18.1 16.0 17.0 C 8.84 8.26 8.55 B 51.0 34.9 42.9 B 

Sagitario 1.82 1.78 1.80 AB 18.9 18.9 18.9 B 7.63 7.58 7.61 DE 48.2 49.7 48.9 AB 

Ortalama 1.60 1.60 

 

19.3A 18.8 B 

 

8.28 8.22 

 

47.0 47.4 

  

 

ÇeĢitlerden sadece pehlivan çeĢidinde su baskınında baĢak verimi artarken, su baskına 

karĢı kullanılan hatlarda ise sadece bir adet hatta su baskınında baĢak verimi azalırken diğer 6 

hatta baĢak verimi artmıĢtır. Ġnteraksiyon önemli olmasa da denemede kullanılan hatların 

neredeyse tamamı su baskınlarında baĢak veriminin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Her iki 

uygulamanın ortalamasında ise Nurkent çeĢidi yüksek baĢak verimi değerine(1.90 g) 

ulaĢmıĢtır. Uygulamaların ortalamasında denemede kullanılan standartların hatlardan daha 

yüksek baĢak verimine ulaĢmıĢlardır. Ünlü (2005), yapmıĢ olduğu tez çalıĢmasında su 

baskınlarında baĢak veriminin azaldığını bildirmiĢtir. 

BaĢakta baĢakçık sayısı bakımından her iki uygulama ve genotipler arasında önemli 

farklılıklar tespit edilmiĢ kuru da yürütülen çalıĢmada baĢakta baĢakçık sayısı(19.3 adet) su 

baskınına tabi tutulan denemenin ortalamasına(18.8 adet)göre da yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir(Çizelge 4). Denemede kullanılan hatlardan 3 nolu genotipte baĢakçık sayısı 

artarken diğer hatlarda azalmıĢtır. Standartlardan Cemre ve Nurkent çeĢitlerinde su 
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baskınlarında baĢakçık sayısı artmıĢ, Sagittario çeĢidinde değiĢmezken diğer iki çeĢitte 

düĢmüĢtür. Her iki uygulamanın ortalamasında ise 16 nolu genotip en yüksek(20.8 adet) Aday 

9 standardı ise en düĢük baĢakçık(17.0 adet ) sayısına sahip olmuĢtur  

BaĢak uzunluğu bakımından sadece genotipler arasında önemli farklılık tespit 

edilmiĢtir. Uygulamalarda baĢak uzunluğu kuruda(8.28 cm) daha yüksek olduğu tepit 

edilmiĢtir. Ġnteraksiyonda ise 3,4,5 nolu hatlar ile Cemre ve Nurkent çeĢitlerinde su 

baskınlarında baĢak uzunluğu artarken diğer hat ve çeĢitlerde düĢmüĢtür. Her iki 

uygulamaların ortalamasında en yüksek baĢak uzunluğu Cemre ve Nurkent çeĢitlerinde en 

düĢük baĢak uzunluğu ise 1,2 ve 4 nolu hatlarda tespit edilmiĢtir. Ünlü (2005), yapmıĢ olduğu 

tez çalıĢmasında su baskınlarında baĢak boyunun azaldığını bildirmiĢtir. 

BaĢakta tane sayısı bakımından sadece genotipler ortalamasında önemli farklılıklar 

tespit edilmiĢtir. Uygulamaların ortalamasında su baskınlarında daha yüksek(47.4adet), 

kuruda(47.0adet)baĢakta tane sayısı elde edilmiĢtir. Su baskınlarda 5 nolu hat hariç diğer 

hatlarda baĢakta tane verimi artmıĢtır. ÇeĢitlerde ise Nurkent ve Sagitario çeĢitlerinde baĢakta 

tane sayısı artmıĢ diğer çeĢitlerde azalmıĢtır. Her iki uygulamanın ortalamasında en yüksek 

baĢakta tane sayısı Nurkent çeĢidinde(59.5 adet) en düĢük 1 nolu hatta(42.3 adet) tespit 

edilmiĢtir. Ünlü (2005), yapmıĢ olduğu tez çalıĢmasında su baskınlarında tane sayısınının 

azaldığını bildirmiĢtir. Bu çalıĢmada da su baskınlarında genotiplerin çoğunda tane sayısı 

azalmıĢtır. 

Protein oranı bakımından sadece genotipler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiĢ 

su baskınına maruz bırakılan denemede protein oranı(% 10.6) kuruda yürütülen denemenin 

ortalamasına( % 10.3 )göre da yüksek olduğu tespit edilmiĢtir(Çizelge 5). Su baskınlarında 

denemede kullanılan hatlardan sadece 4 ve 5 nolu hatlar ile Sagitario çeĢidinde protein oranı 

düĢerken diğer hat ve çeĢitlerde artmıĢtır. Her iki uygulamanın ortalamasında ise 6 nolu 

genotip en yüksek(%11.6), Aday 9 çeĢidi ise en düĢük (%9.6) protein oranına sahip 

olmuĢlardır. 

Tanedeki rutubet bakımından sadece genotipler arasında önemli farklılıklar tespit 

edilmiĢ su baskınına maruz bırakılan denemede tanedeki rutubet oranı(% 9.47) kuruda 

yürütülen denemenin ortalamasına( % 9.54)göre da düĢük olduğu tespit edilmiĢtir(Çizelge 5). 

Su baskınlarında denemede kullanılan hatlardan sadece 6 nolu hat ile Sagitario çeĢidinde 

tanedeki rutubet oranı düĢerken diğer hat ve çeĢitlerde artmıĢtır. Her iki uygulamanın 

ortalamasında ise Sagittario çeĢidi en yüksek(%9.88), 6 nolu hat ise en düĢük (%9.09) 

tanedeki rutubet oranına sahip olmuĢlardır. Uzun süreli su baskınında bırakılan genotiplerin 
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tanelerindeki rutubet miktarı hasat döneminde daha yüksek olduğu ve beklenen bir durumun 

gerçekleĢmesidir. 

 

Çizelge 5. Uygulamalar bakamından kalite kriterlerine ait veriler ve oluĢan gruplar 

Genotip 

Protein (%)  Rutubet(%) Sertlik (%) MSDS(ml) 

Kuru 
Su 

Baskını 
Ortalama Kuru 

Su 

Baskını 
Ortalama Kuru 

Su 

Baskını 
Ortalama Kuru 

Su 

Baskını 
Ortalama 

1 10.0 11.1 10.6 BD 9.46 9.42 9.44 CE 61.9 63.0 62.5 AC 11.0 11.5 11.3 AB 

2 10.2 11.1 10.6 BD 9.28 9.26 9.27 DE 65.3 62.7 64.0 AB 8.0 9.3 8.6 B 

3 10.6 10.9 10.7 BC 9.82 9.26 9.54 AD 62.6 63.7 63.2 AC 11.8 12.3 12.0 AB 

4 10.3 9.9 10.1 DF 9.69 9.37 9.53 AD 68.6 58.3 63.5 AB 11.8 12.0 11.9 AB 

5 10.6 9.5 10.1 DF 9.69 9.34 9.52 AD 64.8 66.8 65.8 A 10.0 8.8 9.4  CE 

6 11.3 12.0 11.6 A 8.97 9.20 9.09 E 60.0 61.5 60.7 AD 9.0 8.3 8.6 E 

7 11.0 11.0 11.0 CF 9.57 9.49 9.53 AD 55.6 59.2 57.4 CE 8.5 8.0 8.3 E 

Cemre 9.6 10.2 9.9 EF 9.38 9.33 9.36 CE 55.0 54.0 54.5 E 8.3 10.0 9.1 DE 

Nurkent 10.2 10.8 10.5 BE 9.80 9.60 9.70 AC 60.6 51.8 56.2 DE 9.5 9.3 9.4 CE 

Pehlivan 9.2 11.1 10.2 CF 9.80 9.76 9.78 AB 61.2 61.6 61.4 AD 10.0 11.3 10.6 BD 

Aday-9 9.5 9.6 9.6 F 9.47 9.43 9.45 BE 62.1 57.5 59.8 BE 10.0 11.8 10.9 BC 

Sagitario 10.8 9.6 10.2 CF 9.54 10.22 9.88 A 62.9 66.8 64.8 AB 13.3 12.3 12.8 A 

Ortalama 10.3 10.6  9.54 9.47  61.7 60.6  10.1 10.4  

 

 

Tanedeki sertlik oranı bakımından sadece genotipler arasında önemli farklılıklar tespit 

edilmiĢ su baskınına maruz bırakılan denemede tanedeki sertlik oranı(% 60.6) kuruda 

yürütülen denemenin ortalamasına( % 61.7)göre da düĢük olduğu tespit edilmiĢtir(Çizelge 5). 

Su baskınlarında denemede kullanılan hatlardan sadece 2 ve 4 nolu hatlar ile Pehlivan 

çeĢidinde tanedeki sertlik oranı düĢerken diğer hat ve çeĢitlerde artmıĢtır. Her iki uygulamanın 

ortalamasında ise 6 nolu hat en yüksek(%65.8), Cemre çeĢidi ise en düĢük (% 54.5) tanedeki 

rutubet oranına sahip olmuĢlardır. Uzun süreli su baskınında bırakılan genotiplerin tanelerinin 

daha yumuĢak olması kaçınılmazdır. 

Mini sedimentasyon değeri bakımından sadece genotipler arasında önemli farklılıklar 

tespit edilmiĢ su baskınına maruz bırakılan denemede mini sedimentasyon değeri (10.4 ml) 

kuruda yürütülen denemenin ortalamasına(10.1 ml)göre da yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir(Çizelge 5). Su baskınlarında denemede kullanılan hatlardan sadece 5,6,7 nolu hatlar 

ile Nurkent ve Sagittario çeĢitlerinde mini sedimentasyon değeri düĢerken diğer hat ve 

çeĢitlerde artmıĢtır. Her iki uygulamanın ortalamasında ise Sagittario çeĢidi en yüksek (12.8 

ml), 7 nolu hat ise en düĢük (8.3 ml) mini sedimentasyon değerine sahip olmuĢlardır. 

 

GT biplot tekniği ile genotipler ile uygulamalar arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi 
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GT biplot tekniğinde özellikler arasındaki iliĢki her iki özellik arasındaki vektörlerin 

açıları ile açıklanmaktadır. Ġki özelliğe ait vektörler arasındaki açı değeri  (>0--<90o) 

daraldıkça pozitif, açı değeri (90o>--<180o) arttıkça negatif bir iliĢki olduğu farklı 

çalıĢmalarda birçok araĢtırıcı tarafındın belirtilmiĢtir(Doğan ve ark., 2016; Kendal ve ark., 

2014; Kılıç ve ark., 2018; Oral ve ark., 2018). GT biplot tekniği ile genotipler ile uygulamalar 

arasındaki iliĢkiler ġekil 21‘ de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 1. Genotipler ile uygulamalar arasındaki iliĢki              ġekil 2. Genotiplerin uygulamalar bakımından                        

                                                                                 gruplandırılması     

 

Genotiler ile uygulamaların vektörleri arasındaki açı değeri genotipler ile uygulamalar 

hakkında bize fikir vermektedir. AraĢtırmada su baskınlarına karĢı geliĢtirilen 6 ve 3 nolu  

hatlar ile Sagittario standart çeĢidi su baskınlarındaki veriler üzerinden oluĢturulan vektöre 

yakın olduğu görülmekte dolayısıyla bu iki genotipin su baskınlarına karĢı dayanıklı olduğunu 

söylemek mümkündür. Nurkent çeĢidinin kuru Ģartlarda yürütülen deneme sonucundan elde 

edilen vektöre daha yakın olduğu için kurak Ģartlar için önerilebilmektedir. Özellikle Aday 9 

çeĢididnin su baskınlarına karĢı oldukça hassas olduğu tespit edilirken, su baskınlarına 

yönelik geliĢtirilen ve denemede kullanılan 7 hattan 4 ve 5 numaralı hatlar hariç diğer hatların 

kuru uygulama vektöründen uzak ve ters tarafında ve su baskını vektörüne yakın tarafta yer 

almalarından dolayı su baskınlarına karĢı dayanıklı oldukları tespit edilmiĢtir. Cemre çeĢidi 

biplot‘ un merkezinde yer aldığı için her iki uygulamada ortalama değerlere sahip olduğunu 

göstermektedir. Kısacası genotip ile uygulamalara ait vektörler arasındaki açının durumu bize 

genotip-uygulama arasındaki iliĢkinin durumu hakkında görsel olarak çok Ģey ifade 
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etmektedir. Bu nedenle GT biplot tekniği görsel olarak iliĢkileri yorumlamada bize kolaylık 

sağlamaktadır. 

   AraĢtırmada incelenen tüm özelliklerin ortalama verileri üzerinden oluĢturulan ve 

genotipler ile uygulamalar arasındaki merkez iliĢki ve uygulamaların gruplandırılmasını 

sağlayan sektör analizi sonuçları ġekil 2‘ de gösterilmiĢtir. Özellikle genotipler ile 

uygulamalar arasındaki iliĢkiyi sektörlere ayırmak suretiyle genotip uygulama iliĢkisini daha 

net olarak gösteren ve aynı zamanda özellikleri sektörlerdeki konumlamalarına göre 

gruplandıran bir modeldir. Bu model birçok araĢtırmada ve birçok araĢtırıcı tarafından 

genotip-özellik iliĢkisini göstermek ve özellikleri gruplandırmak için kullanılmıĢtır (Doğan ve 

ark., 2016;Kabak ve Akçura 2017;Kendal ve ark., 2014;Kılıç ve ark., 2012; Kılıç ve ark., 

2018). Bu açıklamalar doğrultusunda ġekil 1 de ifade ettiğimiz bazı durumları daha net göre 

bilmek mümkündür. Nurkent çeĢidinin kuru Ģartlarda yürütülen denemede en yüksek 

sonuçlara sahip olduğu tespit edilmiĢ ve su baskınını ile iliĢkisi görülmediği anlaĢılmıĢtır. 

Diğer bazı genotipler(7,1,2 ve3) ise kurudaki uygulamadan oldukça uzakta oldukları ancak su 

baskını uygulamasının yer aldığı sektörde yer almadıkları tespit edilmiĢtir. Ancak su 

baskınına yakın ve dar aralıklarla çizilen vektörlerde yer aldıkları için su baskınında çok iyi 

sonuçlara sahip olmasalar bile dayanıklı olduklarını söylemek mümkündür. Sagittario ve 6 

nolu genotip ise her ne kadar kuru uygulamasının yer aldığı sektörde konumlansalar bile 

aslında su baskınının yer aldığı sektör merkezine daha yakın oldukları dolayısıyla su 

baskınlarına karĢı dayanıklı olduklarını söylemek mümkündür. Her iki uygulamada farklı 

sektörlerde yer alarak aslında uygulamaların beklenen sonuçlara sahip oldukları ve oldukça 

farklı koĢullarda yapıldığını göstermektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada; CIMMYT tarafından özellikle su baskınlarına yönelik geliĢtirilen ileri 

kademedeki hatlar kullanılmıĢtır. Diyarbakır Ģartlarında su baskınlarına maruz bırakılarak test 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmada su baskınına maruz bırakılan hatlardan bir tanesi hariç diğer 6 hatta 

baĢak verimi, 3 nolu genotipte baĢakçık sayısı, 3,4 ve 5 nolu hatlarda baĢak uzunluğu, 5 nolu 

hat hariç diğer hatlarda baĢakta tane sayısı artmıĢtır. Kalite krriterlerinden protein oranı su 

baskınında artmıĢtır. Hatlardan iki(4 ve 5 nolu) tanesi hariç diğerlerinde protein oranında artıĢ 

olduğu tespit edilmiĢtir. Tanedeki rutubet oranı su baskınında artmıĢ olup 6 nolu hat hariç 

diğerlerinde azalma olmuĢtur. Su baskınında daha düĢük tane nemi tespit edilmiĢtir. Tane 

sertliği su baskınında değiĢiklik göstermiĢ olup bazılarında sertlik düĢerken bazılarında artıĢ 
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göstermiĢtir. Mini sedimentasyon su baskınında artmıĢ olup 5 nolu hat hariç diğer hatlarda 

artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada su baskınına karĢı geliĢtirilen genotipler su 

baskınına maruz bırakıldığında hem kalite özelliği hem de diğer bazı verim öğeleri 

bakımından çeĢitlerden daha dayanıklı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu nedenle daha detaylı 

incelemeler yapılarak su baskınına karĢı bu hatlardan en iyileri tescil edilebilir. 

 

5. Kaynaklar 

Anonim. http://www.botes.com.tr/dokumanlar/013rizakanber.pdf 

Arslan, B. 2006. Bazı ekmeklik buğday genotiplerinin su baskını stresine dayanıklılık 

mekanizmalarının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarla Bitkileri Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antakya, Eylül-2006 

Doğan, Y., Kendal, E., & Oral, E. (2016). Identifying of relationship between traits and grain 

yield in spring barley by GGE Biplot analysis. Agriculture & Forestry, 62(4). 

Erayman, M., Atak, M., ġener, O., 2007. Farklı Su Baskını Sürelerinin Buğdayın (T. 

Aestivum L.) Bazı Morfolojik Özelliklerine Etkileri, Türkiye VII. Tarla Bitkileri 

Kongresi, 25-27 Haziran 2007, 289-292. 

Irfan, M., Hayat, S., Hayat, Q., Afroz, S. ve Ahmed, A., 2010. Physiological and biochemical 

changes in plant under waterlogging. Protoplasma DOI 10.1007/s00709-0090098-8 

Kabak, D., & Akçura, M. 2017. Bingöl ilinden toplanan yerel çavdarlarda tane verimi ve bazı 

özellikler arasındaki iliĢkilerin biplot analizi ile incelenmesi. Türk Tarım ve Doğa 

Bilimleri Dergisi, 4(2), 227-235. 

Kendal, E., Doğan, Y., & Oral, E. (2016). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arpa 

yetiĢtiriciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Doğa ve Fen Dergisi, Bingöl 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 36-42. 

Kendal, E., Tekdal, S., AktaĢ, H., Karaman, M., Bereketoğlu, K., & Doğan, H. (2014). Biplot 

analiz kullanılarak yazlık arpa genotiplerinin verim ve evrim unsurlarının 

belirlenmesi. Trakya University Journal of Natural Sciences, 15(2), 95-103s. 

Kılıç, H., Kendal, E., & AktaĢ, H. 2018. Evaluatıon of yield and some quality characters of 

winter barley (hordeum vulgare l.) genotypes usıng bıplot analysıs. Agriculture & 

Forestry, Vol. 64 Issue 3: 101-111. 

Malık Al I., Colmer T. D., Lambers H., Setter T. L. ve Schortemeyer M., 2002. Short Term 

Waterlogging Has Long Term Effects on The Growth And Physiology of wheat. New 

Phytol., 153, 225–236. 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9           UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

139 

Olgun, M., Kumlay, A.M., Adıguzel, M.C. ve Caglar, A., 2008. The effect of waterlogging in 

wheat (T. aestivum L.). Acta Agr. Scandin. Section B-Soil and Plant Sci. 58: 193-198. 

Oral, E., Kendal, E., & Dogan, Y. (2018). Selection the best barley genotypes to multi and 

special environments by AMMI and GGE biplot models. Fresenius Environmental 

Bulletin, 27(7), 5179-5187. 

Özseven, Ġ., & Gençtan, T.2018. Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinde 

uzun süreli su baskınlarının bayrak yaprağı klorofil içeriğine etkisi. Anadolu-Ege 

Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Dergisi, 28(2), 1-16.  

Sairam, R.K., Kumutha, D., Ezhilmathi, K., Deshmukh, P.S. ve Srivastava, G.C., 2008. 

Physiology and biochemistry of waterlogging tolerance in plants. Biologia Plantarum, 

52(3): 401-412. 

Sayre, K. D., Van GınkeL, M., Rajaram, S., Ortız-Monasterıo., I., 1994. Tolerance To 

Waterlogging Losses In Spring Bread Wheat: Effect of Time of Onset on Expression. Pp. 

165-171 Ġn: Annual Wheat Newsletter, Vol. 40, June 1994. Colorado State University, 

Colorado, Usa. 

Setter, T. L., 2000. Farming Systems For Waterlogging Prone Sandplain Soils of The South 

Coast Final Report of Grdc Project No Daw292. Department Of Agriculture, Western 

Australia. 68 Pp. 

Tiryakioğlu, M., Karanlık, S., & Aslanyürek, D. (2014). Farklı su baskını sürelerinin 

ekmeklik buğday fidelerinde yaprak alanı, kuru madde ve klorofil içeriğine 

etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(2), 281-288. 

Ünlü A.Ġ. 2005 Bazı ekmeklik buğday genotiplerinin su baskınına tolerans derecelerinin 

belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarla Bitkileri 

Anabilim Dalı. Doktora tezi, 58 sayfa 

Van Ginkel, M., Rajaram, S. ve Thıjssen, M. 1991. Waterlogging In Wheat, Germoplasm 

Evaluation And Methodology Development.P. 115-124. In G.T. Douglas And W. 

Mwangi (Ed.) The Seventh Regional Wheat Workshop For Eastern, Central And 

Southern Africa, Nakuru, Kenya. CIMMYT. 

YavaĢ, Ġ., A. Ünay ve S. ġimĢek. 2011. Su birikmesinin bitki ve toprak üzerine etkisi. ADÜ 

Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2): 57-61 

 

 

 



 
 
 

                 
www.anadolukongre.org/           ISBN: 978-605-80597-1-9           UYGULAMALI BİLİMLER TAM METİN KİTABI 

 

UBAK ULUSLARARASI BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ 2019 

140 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GĠYĠLEBĠLĠR TEKNOLOJĠLERE GENEL BAKIġ 

AN OVERVIEW OF WEARABLE TECHNOLOGIES IN HEALTH INDUSTRY 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Zekiye Ġrem Gözübol 

Ġstanbul Üniversitesi 

 

Doç. Dr.  Emrah Önder 

Ġstanbul Üniversitesi 

 

ArĢ. Gör.  Uğur Arcagök 

Ġstanbul Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sağlık sektörünün geliĢmesi, sağlık hizmetlerinde artan beklentiler ve geliĢen teknolojiyle 

birlikte, sağlıkta bireysel ölçüm ve giyilebilir teknolojiler giderek önem kazanmaktadır. 

Nesnelerin interneti (IoT) tabanlı giyilebilir teknolojiler, bireylere kendi sağlıklarını ölçme, 

izleme ve kontrol etme olanağı sağlamaktadır. Giyilebilir teknolojiler, vücut içinde ve 

çevresinde kullanılabilen aksesuarlar, gözlükler ve giysiler gibi eĢyaları kapsamaktadır. Bu 

çalıĢmanın amacı ise, sağlık alanında giyilebilir teknolojiler üzerine yapılmıĢ araĢtırmaları ve 

son geliĢmeleri özetlemektir. Kapsamlı bir literatür taraması ile sağlık sektöründe giyilebilir 

teknolojilerin mevcut durumu ve geliĢimi incelenmektedir. Ayrıca giyilebilir teknolojilerin 

sağlık alanında geliĢtirilmesinde karĢılaĢılan sorunlar, sağlık hizmetlerinde uygulanmasındaki 

sınırlar ve beklentiler tartıĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Teknolojiler, Sağlık, Sağlık 4.0 

 

ABSTRACT 

With the development of the health industry, increasing expectations in healthcare services 

and developing technology, self-measurement and wearable technologies in health is 

becoming increasingly important. The Internet of Things (IoT) based wearable technologies 

allow individuals to measure, monitor and control their own health. Wearable technologies 

include items such as accessories, glasses, and clothing that can use in and around the body. 
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The aim of this study is to summarize the researches and recent developments on wearable 

technologies in the field of health. A comprehensive literature review examines the current 

status and development of wearable technologies in the health industry. In addition, the 

problems encountered in the development of wearable technologies in the health field, the 

limits, and expectations in the implementation of health services are discussed. 

Key Words: Wearable Technologies, Health, Health 4.0 

 

GĠRĠġ 

Son yıllarda teknolojide yaĢanan geliĢmeler sağlık sektöründe birçok yeniliği beraberinde 

getirmiĢtir. Bu yeniliklerden biri olan Giyilebilir Teknolojiler kavramı, ortaya çıktığı günden 

itibaren insan sağlığını geliĢtirmek baĢta olmak üzere çeĢitli amaçlarla kullanılmaktadır.  

Teknolojilerin insan sağlığına sağladığı katkıların baĢında bireyin kendi sağlık bulgularını 

ölçebilmesi, izlemesi ve kontrol etmesi gelmektedir.  

getirmiĢtir. Bu yeniliklerden biri olan Giyilebilir Teknolojiler kavramı, ortaya çıktığı günden 

itibaren insan sağlığını geliĢtirmek baĢta olmak üzere çeĢitli amaçlarla kullanılmaktadır.  

Teknolojilerin insan sağlığına sağladığı katkıların baĢında bireyin kendi sağlık bulgularını 

ölçebilmesi, izlemesi ve kontrol etmesi gelmektedir.  

Günümüzde sağlık bakım sisteminin kapasitesini geniĢletme, topluma yayma, teĢhis ve izleme 

çalıĢmalarını iyileĢtirme ve bireylerin bağımsızlığını ve katılımını en üst seviyeye çıkarma 

konusunda büyük umut vaat eden teknolojiler bulunmaktadır. [1] Giyilebilir sensörler, izleme 

uygulamalarının yanı sıra teĢhis özelliklerine de sahiptir. Mevcut durumda Giyilebilir 

Teknolojiler fizyolojik ve biyokimyasal algılamayı ve hareket algılamayı kapsamaktadır. [2] 

Giyilebilir Teknolojilerin bir diğer avantajlarından biri hastayı uzaktan izleme imkanı 

sağlamasıdır. Uzaktan izleme sistemleri problemli hastalara eriĢim sorunlarını azaltma 

potansiyeline sahiptir. ABD nüfusunun yaklaĢık %20‘si kırsal kesimde yaĢarken, hekimlerin 

sadece % 9‘u kırsal kesimde çalıĢmaktadır. [3] Giyilebilir sensörler ve uzaktan izleme 

sistemleri, kentsel alanlardaki uzmanların kırsal alanlara eriĢimini arttırma ve sağlıkta 

eĢitsizlikleri azaltma olanağına sahiptir. [1]  

Giyilebilir Teknolojiler tüm dünyada giderek yaygınlaĢmaktadır. Statista [4] 'ya göre, 

giyilebilir cihaz pazarının dünya çapında yaklaĢık 26 milyar dolarlık geliri bulunmaktadır ve 

2019 yılında bu rakamın yaklaĢık olarak 34 milyar dolara ulaĢması beklenmektedir. [5]  
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1.ARAġTIRMANIN AMACI  

AraĢtırmanın temel amacı sağlıkta giyilebilir teknolojiler alanında yapılan güncel çalıĢmaları analiz 

etmektir. Ayrıca geliĢtirilen teknolojilerin hangi ülkelerden araĢtırmacılar tarafından kullanıldığının ve 

yapılan araĢtırmaların yıllara göre nasıl bir değiĢim gösterdiğinin ortaya konulması hedeflenmiĢtir.  

 

Üzerinde yoğun olarak çalıĢılmıĢ konuların saptanması ve yeni çalıĢmalarla zenginleĢtirilebilecek 

konuların belirlenmesi hedeflenmiĢ, böylece ilerleyen yıllarda yapılacak araĢtırmalara ıĢık tutacak 

sonuçların ortaya konulması hedeflenmiĢtir.  

 

2. METHOD 

Yapılan literatür araĢtırması 4 adımda yürütülmüĢtür. 

 

(1) AraĢtırma yapılacak veri tabanlarının belirlenmesi 

(2) Sağlık alanında giyilebilir teknolojiler ile ilgili belirlenen anahtar kelimelerin farklı 

kombinasyonlar Ģeklinde veri tabanlarında aratılması 

(3) Yürütülen çalıĢma ile ilgili olan yayınlara ait bilgilerin listelenmesi  

(4) Analiz süreci 

 

Bu amaçlarla veri tabanlarında ―Sağlıkta Giyilebilir Teknolojiler‖ gibi sağlık ile direkt ilgi terimlerin 

yanı sıra, ―nesnelerin interneti, giyilebilir sensörler, bireysel öçlüm‖ vb. giyilebilir teknolojiler konusu 

kapsamında yer alan teknikler aratılmıĢ ve sonuç olarak 40 adet yayın incelenmiĢtir. Ġncelenen 

yayınların her biri, amaçlanan hedefler doğrultusunda Microsoft Excel programı kullanılarak 

listelenmiĢ ve elde edilen veriler analiz edilmiĢtir. 

 

3. SAĞLIKTA GĠYĠLEBĠLĠR TEKNOLOJĠLER 

Güncel teknoloji ile Giyilebilir Teknolojiler kapsamında cihazlar, sensörler ve aksesuarlar 

aracılığı ile ölçebildiğimiz ve izleyebildiğimiz bazı fiziksel parametreler ve biyokimyasal 

değiĢkenler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aĢağıda yer almaktadır.  

Kardiyovasküler parametreler; kalp atıĢ hızı, en basit ve en bilgilendirici kardiyovasküler 

parametrelerden biridir. Kalbin elektriksel aktivitesi cilde temas eden elektrotlar ile 

ölçülebilir. [2]  

Kan basıncı; yaĢamsal belirtiler arasında, kan basıncı en çok dikkat edilmesi gereken 

ölçümlerden biridir. Hipertansiyonu olan bireylerin çoğunluğu hiçbir belirti yaĢamamaktadır. 

Bu kiĢilerin çoğunun doktora baĢvurmak için belirgin bir nedeni yoktur ve bu nedenle 

rahatsızlıklarını görmezden gelirler. Yapılan çalıĢmalar kan basıncı değiĢkenliğinin 
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kardiyovasküler bir hastalığa bağlı, morbidite ve mortalitenin bağımsız bir göstergesi 

olduğunu göstermiĢtir. [6] Osilometrik yöntem gibi geleneksel ölçüm tekniklerine dayanarak 

tansiyon ölçümü için bir takım giyilebilir sistemler geliĢtirilmiĢtir. Bilekteki radyal arter 

üzerinden kan basıncını ölçmek için giyilebilir saat tipi aksesuarlar geliĢtirilmiĢtir. [2]  

Oksijen satürasyonu; oksijen satürasyonu, bir insanın beynine sürekli bir oksijen kaynağı 

olmadan uzun süre yaĢayamayacağından hastanın sağlığının hayati bir göstergesidir. 

Doğrudan cilde temas eden optik dönüĢtürücüler, oksijene bağlı hemoglobinin yüzdesini 

belirleyebilmektedir. [7] 

Solunum; solunum, vücutta çok boyutlu olan önem taĢıyan bir fizyolojik fonksiyondur. 

Manyetometreler veya doğrusal yer değiĢtirme sensörleri göğüs çapı ve çevresindeki 

değiĢiklikleri tespit edebilir. Bu sayede solunum takibi yapılabilir. [8] 

Biyokimyasal ölçümler; vücuttaki en büyük organ olan cilt, kan Ģekeri, laktat, 

immünoglobulinler, amino asitler ve küçük proteinler dahil olmak üzere birçok analitin 

ölçümlerini mümkün kılmaktadır. GeliĢtirilen biyosensörler ile bu ölçümler rahatlıkla 

yapılabilmektedir. [2] 

Duygu tanıma; fiziksel parametrelerin takibi dıĢında Giyilebilir Teknolojilerin sağladığı bir 

diğer avantaj duygu tanıma teknolojileri sayesinde mental hastalıkları izlemeye olanak 

sağlamaktadır. GeliĢtirilen biyosensörler ile günlük hayattan dört farklı duyguyu tanıma 

yolunda önemli adımlar atılmıĢtır. [9] 

Uyku izleme; sensörlerin günlük yaĢamda kolay kullanılabilirliğinin yanı sıra sensör 

teknolojisindeki geliĢmelerle boyut ve maliyetler de azalmıĢtır.  Giyilebilir Teknolojiler uyku 

dahil sağlık ve sağlıklı yaĢam tarzlarını teĢvik etmek için yeni fırsatlar sunmaktadır. [10] 

Giyilebilir teknoloji alanında artan ilginin bir diğer sebebi, giyilebilir sensörlerin hastanın 

durumundaki klinik müdahale gerektiren değiĢikliklerin erken teĢhisini sağlamak için 

kullanılabilmesidir. Örneğin; kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastaların klinik 

takibinde temel hedef alevlenme ataklarının erken saptanmasını sağlamaktır. Yaygın olarak 

artan dispnenin, öksürüğün ve balgam miktarının atakları olarak tanımlanan alevlenmeler, 

kronik obstrüktif akciğer hastalığının doğal seyrinin önemli bir parçasıdır. Bu durum 

fonksiyonel bozukluklara ve sakatlığa neden olur. Alevlenmelerin erken tespiti ve tedavisi, 

hastanın kötüleĢmesini önlemek ve acil servis bakımı veya hastaneye yatıĢ ihtiyacını 

gerektirmeden müdahale etmek için önemli hedeflerdir. [1]  

Kapsamlı bir Ģekilde incelenen bir baĢka durum demanstır. Demans, biliĢsel iĢlevdeki 

bozulmayı tanımlayan bir grup semptomu ifade eder. Dünyada 30 milyondan fazla insan 
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demans hastasıdır ve tıbbi bakım maliyetlerinde yaklaĢık 315 milyar dolar oluĢturmaktadır. 

Bu maliyetlerin çoğu bakım merkezlerinin kullanımına bağlanmaktadır. Hastaların evde daha 

uzun süre kalmalarına izin vermek tıbbi bakım maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayabilir. 

Uzaktan izleme, demans hastalarının takibinde önemli bir rol oynayabilir. Bu hastalara günlük 

aktiviteleri hatırlamalarına ve erken teĢhis belirtileri için günlük davranıĢları izlemelerine 

yardımcı olabilecek sistemler, hastaların bağımsız olarak daha uzun yaĢamalarını sağlayabilir. 

[1] 

Tüm bu geliĢmeler ıĢığında sağlık alanında Giyilebilir Teknolojilerin giderek yaygınlaĢacağı 

ve yapılan çalıĢmaların her yıl bir önceki yıla göre arttığı söylenebilir. 

 

3. BULGULAR 

2011-2019 yılları arasında sağlıkta giyilebilir teknolojiler alanında yapılan yayınların yaklaĢık 

%27‘si 2017 yılında yapılmıĢtır. 

 

 

Grafik 1: Yıllara Göre Makale Sayıları 

 

AraĢtırma kapsamında incelenen yayınların ilk sırada yer alan yazarları göz önünde bulundurularak 

inceleme yapıldığında; ―Sağlıkta Giyilebilir Teknolojiler‖ alanında en çok çalıĢan araĢtırmacılar 

%28‘lik bir oranla en çok ABD‘de bulunmaktadır. ABD‘yi izleyen diğer araĢtırmacılar %15 ile 

Çin‘dedir.  
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Grafik 2: AraĢtırmacıların Ülkelere Göre Dağılımı 

 

Ġncelenen yayınlar, klinik alanlarına göre değerledirilirse en Tablo 1‘de görüldüğü gibi ―Kalp 

AtıĢ Hızı Ġzleme‖ , ― Parkinson Hastalığı‖ ve ―Uyku Ġzleme‖ çalıĢmalarına daha sık 

rastlandığı söylenebilir. 

 

Tablo 1: Klinik Alanlarına Göre Yapılan ÇalıĢmaların Dağılımı 

Klinik alan Say 

Wearable technology 16 

heart rate monitoring 6 

Electrocardiogram 3 

Parkinson‘s disease 3 

Sleep 3 

sweat rate 3 

Activity monitoring 2 

context recognition 2 

diabetes 2 

gait 2 

Hand posture monitoring 2 

Hazard detection 2 

Internet of things 2 

inear wearables 2 

mHealth technology 2 

object detection 2 

Stress detection 2 
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SONUÇ 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, yapılan yayın sayılarında artıĢ görülmüĢtür. Bu artıĢa 

teknolojinin hızla geliĢmesi ve sağlık alanında yapılan yatırımların artmasının yol açtığını 

söylenebilir. 

Giyilebilir teknolojiler ile en sık takibi yapılan kalp atıĢ hızının birçok hastalıkla iliĢkisi 

olduğu bilinmektedir. Günümüzde bu ölçümlerin kolayca yapılabildiği görülmüĢtür. 

Giyilebilir teknolojilerin hastalıkların erken teĢhisinde oldukça önemli rol aldığı söylenebilir. 

Yayın yapılan çalıĢmalar arasında Parkinson Hastalığı‘yla ilgili çalıĢmalara daha sık 

rastlanması bu hastalığa harcanan klinik maliyetlerin azalmasına ve giyilebilir teknolojilerin 

evde hasta takibine olanak sağlayacağı söylenebilir.  
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ÖZET 

Dünya Ekonomik Forum‘unun kurucusu ve yöneticisi Klaus Schwab‘ın hazırladığı 

Mesleklerin Geleceği 2018 yılı raporunda büyük veri Ģirketlerin en önem verdiği ve en fazla 

yatırımı düĢündüğü alan olarak bulunmuĢtur. Büyük veri teknolojileri iĢletmelerde tüm 

iĢletme fonksiyonlarını etkilediği ve fonksiyonların süreçlerinde dönüĢümlere sebep olduğu 

gibi muhasebe fonksiyonu da etkilemektedir. Bu çalıĢmanın amacı, muhasebe 

uygulamalarında büyük veri teknolojilerinin yeri ve etkisini kapsamlı bir yazın taraması ile 

ele almaktır. Büyük veri uygulamalarının mevcut muhasebe süreçlerini tamamlamada ve 

güçlendirmede nasıl bir katkısının olduğu incelenmiĢtir. Ayrıca büyük veri teknolojilerinin 

muhasebe alanında kullanımına ait zorluklar tartıĢılmıĢ yapılan çalıĢmalardan örnekler 

verilmiĢtir. Google Scholar, Scopus, Web of Science gibi akademik yayınlara ulaĢılabilen veri 

tabanları ve indekslerden yararlanarak ilgili anahtar kelimeler girilerek ulaĢılan makaleler 

konularına, ülkelerine, muhasebenin alt konularına göre, kullanılan büyük veri teknolojilerine 

göre sınıflandırılmıĢtır. Büyük Verinin önemli faydaları ve uygulamadaki zorlukları ele 

alınmıĢtır. Muhasebe alanında çalıĢan Ģirket personellerine ve çalıĢmayı düĢünen öğrencilere, 

Ģirketlere ve yöneticilere bu çalıĢmanın bulgularının faydalı olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Denetim, Finansal Raporlama, Büyük Veri, Literatür 

Taraması 
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ABSTRACT 

In the Klaus Schwab's, founder and executive chairman of the World Economic Forum, 

Future of Jobs 2018 report, big data was found to be the most important area for companies to 

consider and invest most. Big data technologies affect all business functions in enterprises as 

well as accounting function and they cause transformations in the processes of these 

functions. The purpose of this paper is to examine the role and effect of big data technologies 

in accounting applications with a comprehensive literature review. It has been examined how 

big data applications contribute to complement and strengthen existing accounting processes. 

In addition, examples of the studies on the difficulties of using big data technologies in 

accounting area are discussed. The articles reached by entering relevant keywords using the 

databases and indexes that can be accessed from academic publications such as Google 

Scholar, Scopus, Web of Science are classified according to the big data technologies used, 

according to their subjects, their countries and accounting sub-topics. The major benefits of 

Big Data and its application challenges are addressed. It is predicted that the findings of this 

paper will be beneficial to the company staff working in the field of accounting and the 

students, companies and managers. 

Key Words: Accounting, Auditing, Financial Reporting, Big Data, Literature Review 

 

GĠRĠġ 

Bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı değiĢimler iĢletme fonksiyonlarının tamamını 

etkilemektedir. Büyük veri teknolojileri iĢletmelerin karar alma ve iĢ stratejilerinin hemen 

hemen tüm yönlerine etki eder. Özellikle risk yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi kritik 

konularda, iĢletmenin analiz edilmesi, beklenmeyen kayıpların önlenmesi, hata ve hilelerin 

ortaya çıkarılması ve rekabet gücünün artırılması, iĢletmenin sürekliliği için en vazgeçilmez 

konular arasında yerini almıĢtır. (Yılmaz vd., 2017, s. 109) 

Büyük veri, iĢletmelerde tüm iĢletme fonksiyonlarını etkilediği ve fonksiyonların süreçlerinde 

dönüĢümlere sebep olduğu gibi muhasebe fonksiyonu da etkilemektedir. ĠĢletmeler de 

muhasebe fonksiyonunun stratejik rolünü geliĢtirmek için büyük veri kullanılmaktadır. 

Muhasebe alanında, finansal muhasebe, finansal ve finansal olmayan raporlama, maliyet ve 

yönetim muhasebesi, denetim ve güvence hizmetleri, adli muhasebe, muhasebe eğitimi, 

muhasebe araĢtırmaları ve muhasebe mesleği gibi muhasebe uygulamalarında büyük veri 

teknolojilerinin yeri ve etkisi kendini göstermektedir. Muhasebenin çalıĢma alanı; veri analizi, 

danıĢmanlık, riski ölçüp değerlendirmek, değer yaratmak, stratejik planlar yapma, kamuya 
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sunulan bilgilerin doğruluğuna makul güvence vermek, geleceği öngörmek gibi danıĢmanlık 

alanlarına yönelecektir. (Akdoğan & Akdoğan, 2018, s. 13) 

 

1. Büyük Veri 

Bulut biliĢim, makine öğrenimi, Endüstri 4.0, arttırılmıĢ gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin 

internet, giyilebilir teknolojiler, sensörler vb. teknolojik geliĢmeler birbirlerini bütünleĢik 

Ģekilde etkileyerek oluĢan verinin hacminde de büyük artıĢ gerçekleĢmektedir. Veriler tek bir 

sunucuda tutulamayacak kadar büyüdüğünde dağıtık veritabanı teknolojilerini kullanmak 

gerekmektedir. 

Büyük Veri, ismi verinin sadece boyutuna vurgu yapmaktadır. Kesin bir sınır olmamakla 

birlikte 100 Tbyte üstü veriye büyük veri denilmektedir. Literatürde büyük verinin diğer dört 

özelliğinden de söz edilmektedir. Bunlar verinin hızı, çeĢitliliği, doğruluğu ve değeridir. 

 

2. Büyük Verinin Muhasebe Uygulamalarına Etkileri 

Literatürde yer alan büyük veri ve muhasebe ile ilgili çalıĢmaların incelenmesi sonucunda 

muhasebe uygulamalarına büyük verinin baĢlıca etkilerini saptayıp, muhasebe konularına 

göre bulguları özetleyebiliriz. Bu etkiler aĢağıda muhasebe konularına ve uygulamalarına 

göre gruplandırılmıĢtır. 

 

2.1. Denetim ve Güvence Hizmetleri 

 Devamlı gözlem ve denetim yapılabilir (Moffitt, ve Vasarhelyi, 2013: 9). 

 Denetimde verimlilik ve etkinliğin geliĢtirilmesine yardımcı olur (Moffitt, ve Vasarhelyi, 

2013: 9). 

 Denetçiler iĢlemleri sadece makbuz ve faturalar ile değil, aynı zamanda bir iĢlemin 

gerçekleĢtiğine dair çok yönlü kanıtlar talep edebilir. Fotoğraf, video, GPS konumu ve 

diğer Meta veriler iĢlem verisi yerine geçebilir (Moffitt, ve Vasarhelyi, 2013: 9). 

 Denetimde sahte pozitiflerin sayısının daha hassas bir Ģekilde azaltılması, daha iyi 

önceliklendirme sistemleri ile birlikte gerçek anomalilerin ve istisnaların tespiti 

mümkündür (Cao vd., 2015: 427). 

 Büyük veri denetçileri denetim yaklaĢımlarını yeniden düĢünmeye ve müĢterilere yeni 

fırsatlar sunmak için nasıl yararlanabileceklerini değerlendirmeye zorlayabilir. 

 Büyük veri gizlilik kaygısı oluĢturabilir. AICPA (Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü)'nın belirttiği gibi, büyük verinin ortaya çıkardığı gizlilik 
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kaygıları SOC 2 (Hizmet KuruluĢu Kontrol Raporları 2) raporlaması gibi yeni fırsatlara yol 

açar (Huerta ve Jensen, 2017: 112). 

 Denetim kanıtının kavramı ve niteliği değiĢmektedir. Örneğin; RFID, GPS ve IoT kaydı 

tarafından sağlanan kanıtlar ve elektronik izler (Brown-Liburd ve Vaserhelyi, 2015: 13). 

 Geleneksel denetim kanıtlarını yeterli, güvenilir ve iliĢkili bilgilerle tamamlar. Geleneksel 

denetim kanıtlarını büyük veri ile tamamlamak için yeni teknikler geliĢtirmek gerekir 

(Yoon vd., 2015: 436). 

 Denetçinin müĢterinin verilerine olan bağımlılığını azaltır ve iç denetim kanıtının 

değerlendirilmesi için bağımsız karĢılaĢtırma sağlar (Yoon vd., 2015: 436). 

 Denetçiler için en büyük risk, geliĢmelere yavaĢ adapte olmak olabilir; ama büyük verideki 

bu geliĢmeler rekabet avantajını yönetmek ve sürdürmek için kesinlikle Ģarttır (Griffin ve 

Wright: 2015: 379). 

 Büyük Verinin denetçiler tarafından kullanılmasında en büyük kolaylaĢtırıcı, denetim 

standartlarının geleneksel muhasebe kayıt verileri dıĢındaki denetim kanıtı kaynaklarına 

açık olmasıdır (Alles, 2015: 447). 

 Büyük Veri denetim sürecine entegre edildiğinde ilgili ve güvenilir kalite bilgilere 

dayanarak denetim kararlarının alınması sağlanır (Brown-Liburd vd., 2015: 460). 

 

2.2. Finansal Muhasebe 

 Hesap isimleri ve içerikleri elle kayıt tutulan dönemlerden kalmıĢtır. Kalıcı yeni detaylar 

düĢük maliyet ve açıklayıcı değer ile sağlanabilir. Örneğin, stoktaki mamul türü, stoğun 

yeri, stoğun tedarik edildiği yer ve stokta kalma süresi mevcut veri yapısında bilgi 

edinmeyi güçlendirir (Moffitt, ve Vasarhelyi, 2013: 11). 

 Yöneticilerin finansal tablo acıkmalarına ek veri sağlar. ―Varlık‖ ve ―değerleme‖ gibi 

açıklamalar geleneksel olmayan muhasebe verisi ile artırılabilir. Big data verileri bu 

açıklamalarla ilgili muhasebecinin güvenini artırmak için belgelendirmeyi geliĢtirebilir 

(Warren vd., 2015: 404). 

 Teknoloji geliĢtikçe finansal olayların muhasebeleĢtirilmesi süreci de geliĢir. Muhasebe 

kayıtları, zaman içerisinde elle tutulurken, elektronik ortama, günümüzde ise ERP 

sistemlerinde kaydedilmektedir. Büyük Veri, Bu finansal iĢlemlerin nasıl desteklendiğini 

gösteren baĢka bir teknoloji paradigmasıdır (Warren vd., 2015: 404). 

 Büyük veri, muhasebede ölçme sürecinin geliĢtirilmesi için yeni kanıt türleri ile finansa 

olayları muhasebeleĢtirmesini destekler (Warren vd., 2015: 404). 
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 Muhasebe bilgilerinin kalitesi ve geçerliliğini geliĢtirme, dolayısıyla Ģeffaflığı arttırma ve 

çıkar gruplarının karar vermelerine yardımcı olur (Warren vd., 2015: 404). 

 

2.3. Raporlama 

 Finansal raporlamada standartların oluĢturulması ve geliĢtirilmesine yardımcı olma, global 

ekonomi değiĢtikçe muhasebe mesleğinin faydalı bilgi sağlamaya devam etmesine 

yardımcı olur (Warren vd., 2015: 404). 

 Finansal olmayan raporlama verilerinin de analiz edilerek finansal raporlama ve finansal 

analiz tablo analizi ile birlikte menfaat sahiplerine daha faydalı bilgi sağlamasına yardımcı 

olur (Yıldız ve Ağdeniz, 2018: 309) 

 

2.4. Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi 

 SatıĢ maliyet, ürün bileĢimi, iĢ gücü devir oranı vb. tahminler çok düĢük maliyetle 

yapılabilir. (Moffitt, ve Vasarhelyi, 2013: 13). 

 Yönetim muhasebesinde büyük veri probleme çözüm sunar ya da problemi ağırlaĢtırır. 

Daha fazla veri kullanımı analizin gücünü arttırır, fakat büyük veri de bulunan hata ve 

sapmaları ortadan kaldırmayı baĢaramaz (Richins vd., 2017: 67-68) 

 Yönetim muhasebesinde etkili yönetim kontrol sistemlerinin ve bütçeleme süreçlerinin 

geliĢtirilmesi ve oluĢturulması için katkı da bulunur (Warren vd., 2015: 404). 

 Video, resim, ses ve metin verilerinin muhasebeyi özellikle bütçe ve yönetim kontrol 

sistemleri alanlarında değiĢtirebilir (Warren vd., 2015: 404).   

 Yönetim muhasebecilerinin karar verme süreçlerinin geliĢtirilmesinde uygun ve 

kullanılabilir bilginin oluĢturulmasına destek olur (Karolina, 2018: 34). 

 Yeni veri kanallarının entegrasyonu, yapısal olmayan veriler, verinin otomatik olarak 

üretilmesi, maliyet ve zaman optimizasyonu, gerçek zamanlı veri, operasyonel ve stratejik 

planlamanın iyileĢtirilmesi, bununla birlikte yöneticiler için karar destek sistemlerinin 

iyileĢtirilmesine destek olur (Karolina, 2018: 34). 

 Yüksek hacimlerde veri, aĢırı bilgi yükleme, maliyet yapılarının değiĢimi, daha hızlı yanlıĢ 

kararlar, kaynak yetersizliği (personelin tecrübesizliği gibi) sorunlar yaĢanabilse de modern 

iĢletmelere yüksek hacimli verilerle çalıĢma imkanı, daha iyi tahmin ve karar verme 

imkânı sunar (Karolina, 2018: 34). 
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 Yönetim muhasebeciler için önemli bilgilerin sadece ERP sistemlerinden değil, aynı 

zamanda büyük veriden de elde edilmesine imkân verir. Önemli olan yönetim 

muhasebesinde daha iyi kararlar verebilmek için büyük veri ile nasıl uğraĢacağı ile ilgili 

bilgi edinmektir (Karolina, 2018: 34). 

 

2.5. Adli Muhasebe 

 Hile ve suiistimallerin ortaya çıkarılmasını sağlar (Ciğer vd., 2017: 255). 

 

2.6. Muhasebe AraĢtırmaları 

 Muhasebe araĢtırmalarında açık kaynak kodlu yazılım ve metalaĢtırılmıĢ donanımlarla 

büyük veri muhasebe araĢtırmalarına uygun hale getirilebilir (Moffitt, ve Vasarhelyi, 2013: 

8). 

 Sermaye piyasası araĢtırmaları gibi muhasebenin daha geleneksel araĢtırma alanlarında 

veri kullanılabilirliğindeki boyutsal artıĢlardan faydalanılabilir. Bu faydanın etkin Ģekilde 

sağlanabilmesi için araĢtırmacının modelleme, istatistik ve metin madenciliği gibi 

alanlarda yetkinlik sahibi olması gerekmektedir.  (Vasarhelyi vd., 2015: 395). 

 

2.7. Muhasebe Eğitimi 

 Büyük Veri ve veri analitiği konularında, muhasebe eğitimi, eğitim fakültesi, meslek 

mensupları ve öğrencileri yetiĢtirilmesi gerekir. 

 Veri analitiği ile ilgili konuları muhasebe müfredatına dâhil etmek için entegre bir 

yaklaĢım gerekebilir. Bunu yaparak, ―gelecekteki muhasebe ve finans uzmanları, veri 

bilimi ve veri sanatı arasında, analitik becerileri ve matematikçiler ve istatistikçilerin 

geliĢtirdiği geliĢmiĢ modelleri veri sanatı ve veri ―hikaye anlatımı‖ becerileri ile birleĢtiren 

bir köprü oluĢturulur (Griffin ve Wright: 2015: 379). 

 Muhasebe eğitimcilerinin mevcut muhasebe programlarını değerlendirmesi gerekir. 

Muhasebe eğitimcileri muhasebe öğrencilerini analitik becerilerinin geliĢtirmelerine ve 

veri odaklı yaklaĢıma teĢvik etmelidir. 

 Denetçileri ve muhasebe öğrencilerini eğitmede müfredat denetim kanıtı kaynaklarının 

değiĢimini yansıtmalı ve ileri veri analitiği ile ilgili daha çok içerik sağlamalıdır (Brown-

Liburd ve Vaserhelyi, 2015: 13) 

 Yeminli mali müĢavirlik sınav müfredatlarında istatistik ve bilgi teknolojileri derslerinin 

içeriği geliĢtirilmelidir (Vasarhelyi vd., 2015: 395). 
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 Adli muhasebeyi destekleyen analitik teknikler ve araçların yanı sıra kuralcı ve tanımlayıcı 

analizleri içeren büyük veri teknikleri, veri toplama, doğruluk, güvenilirlik, eriĢilebilirlik 

ve tutarlılık gibi Büyük Veri özellikleri gibi birçok faktör adli muhasebe eğitimi ve 

uygulamalarını geliĢtirmek için önemlidir (Rezaee ve Wang, 2017: 108). 

 

2.8. Muhasebe Mesleği 

 Muhasebe meslek mensuplarının rolünü değiĢtirir, ancak bu muhasebecilerin yok olacağı 

anlamına gelmez (Richins vd., 2017: 76). 

 Otomasyon sırasında büyük veri tarafından sağlananların istihdam riski oluĢturabilmesi söz 

konusu olabilir, ama bunun yanı sıra büyük veri meslek mensuplarına yeni kariyer 

olanakları ve geliĢim fırsatı da sağlayabilir (Huerta ve Jensen, 2017: 112). 

 Muhasebe meslek mensuplarının veri iĢleme ve sorgulama dâhil analitik becerinin 

geliĢtirilmesi gerekir. 

 Gizlilik ve güvenlik gereksinim ve risklerinin değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkar. 

 Yaratıcı düĢünmeye çalıĢma ihtiyacı doğar. 

 Muhasebe meslek mensupları verileri uygun Ģekilde kullanarak, büyük verinin yarattığı 

yeni fırsatlar ile ortaya çıkabilecek olası istenmeyen sonuçlar arasında denge 

kurabilmelidir.  

 Büyük veri mesleğin içinde kullanılan teknikleri değiĢtirse de, muhasebe meslek 

mensupları finansal raporlama ve denetim için kritik olan profesyonel yargılarını korur. 

 Büyük veri, daha sıradan ve rutin fonksiyonların otomasyonuna yol açar ve 

muhasebecilerin, organizasyonlarına ve müĢterilerine değer sağlamaya odaklamalarına 

fırsat verir (Richins vd., 2017: 76).  

 Muhasebe meslek mensuplarının rollerinin azaldığını görmek yerine, birden fazla veri 

toplama, birleĢtirme ve yorumlama konusundaki uzmanlığı, kaynakların, büyük veri 

analitiklerinin ortaya çıkmasıyla Muhasebe meslek mensuplarını daha değerli hale getirme 

olasılığı yüksektir (Richins vd., 2017: 76). 

 

3. AraĢtırma 

Literatür taraması için Ġstanbul Üniversitesi E-Kütüphanesi web sitesi üzerinden ve Google 

Akademik‘ten yararlanılmıĢtır.  Science Direct, Ebscohost, Scopus, Dergipark, Web of 

Science gibi index ve akademik çalıĢma veritabanları üzerinde ilgili anahtar kelimelerde 

makaleler aranmıĢtır. Anahtar kelimeler olarak ―Big Data‖, ―Accounting‖, ―Audit‖ gibi hem 
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kapsamın teknolojik boyutuna hem de muhasebe alanı ve alt alanı boyutuna vurgu yapan 

kelimeler kullanılmıĢtır. Anahtar kelimeler çalıĢma adında, çalıĢmanın anahtar kelimelerinde 

ya da çalıĢmanın özetinde aranmıĢtır. Bu kriterlere uygun 34 makale bulunmuĢ ve hazırlanan 

Excel Ģablonunda kategorize edilmiĢtir. ÇalıĢmada,  literatür taraması ile ulaĢılan ve 2013-

2018 yılları arasında yazılan makaleler derlenerek ―Ms. Excel Özet Tablolar‖ ile analiz 

edilmiĢtir. 

 

ġekil 1: Büyük Veri ve Muhasebe Konulu Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı  

 

 

Büyük veri ve muhasebe konulu makalelerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en fazla 

akademik çalıĢmanın 2017 yılında yapıldığı gözlenmektedir. 
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ġekil 2: Dergilere Göre Makale Sayıları 

 

―Accounting Horizon‖ dergisi çalıĢma kapsamındaki konuda en fazla makale yayınlayan 

akademik dergidir. Bu dergisi ―Journal of Information Systems‖ ve ―Muhasebe Bilim 

Dünyası Dergisi‖ takip etmektedir. 

 

ġekil 3: Veritabanı/Kaynaklara Göre Makale Sayıları 

 

 

En fazla akademik çalıĢmaya Ebscohost online arama platformundan ulaĢılmıĢtır. 
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ġekil 4: Büyük Veri ve Muhasebe ile Ġlgili Makalelerin Muhasebenin Konularına Göre Dağılımı 

 

Muhasebenin konularına göre dağılıma bakarsak, en çok büyük veri ve denetim konusunda 

makale yayımlanmıĢtır.  

ġekil 5: Büyük Veri ve Muhasebe Konulu Makalelerin Yazarlarının Ülkelerine Göre Dağılımı  

 

Büyük veri ve muhasebe ile ilgili makalelerin yazarlarının %56‘sı Amerika BirleĢik Devletleri 

(ABD)‘dir. Yazarlar açısından ikinci sırada yer alan ülke Türkiye‘dir.   
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Tablo 1: Büyük Veri ve Muhasebe Konulu Makalelerden En Çok Atıf Alan 10 Makale 

 

―Big Data in Accounting: An Overview‖ ve ―How Big Data Will Change Accounting‖ 

baĢlıklı makaleler en çok atıf alan makalelerdir. ―Big Data Analytics in Financial Statement 

Audits‖ ve ―Behavioral Implications of Big Data‘s Impact on Audit Judgment and Decision 

Making and Future Research Directions‖ baĢlıklı makaleler atıf sayısına göre ikinci sırada yer 

almaktadır.  

―Big Data in Accounting: An Overview‖ ve ―How Big Data Will Change Accounting‖ 

baĢlıklı makalelerin en çok atıf alma sebebinin muhasebe alanında büyük veri ile ilgili 

yapılmıĢ çalıĢmalar içerisinde bu iki makalenin genel bir konu baĢlığına sahip olması ve 

büyük verinin muhasebeye etkilerinin derlendiği makaleler olması öngörülmektedir. 

 

ġekil 6: Büyük Veri ve Muhasebe Konulu Makalelerin BaĢlıca Anahtar Kelimeleri 

 

 

Dergi Adı Makale Adı Makale Yılı Aldığı Atıf Sayısı (Google Scholar)

Accounting Horizons Big Data in Accounting: An Overview 2015 132

Accounting Horizons How Big Data Will Change Accounting 2015 125

Accounting Horizons Big Data Analytics in Financial Statement Audits 2015 107

Accounting Horizons Behavioral Implications of Big Data’s Impact on Audit Judgment and Decision Making and
Future Research Directions2015 107

Accounting and Business Research Digitisation, ‘Big Data’ and the transformation of accounting information 2014 87

Accounting Horizons Big Data as Complementary Audit Evidence 2015 81

Accounting Horizons Drivers of the Use and Facilitators and
Obstacles of the Evolution of Big Data by the
Audit Profession2015 80

Journal of Information Systems AIS in an Age of Big Data 2013 79

Procedia Technology Elsevier Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions 2013 69

Accounting Horizons Toward Effective Big Data Analysis in
Continuous Auditing 2015 69
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Anahtar kelimeler bazında bir analiz yapıldığında, makalelerde ―büyük veri‖ en sık kullanılan 

anahtar kelime olmakla birlikte, muhasebe alanındaki anahtar kelimelerde en çok kulanılan 

anahtar kelime ―yönetim muhasebesi‖dir; fakat muhasebe alanı için genelleme yapılması 

zordur. ÇalıĢmaların alt konularına göre muhasebe anahtar kelimeleri farklılık göstermektedir.  

 

ġekil 7: Büyük Veri ve Denetim ile Ġlgili Makalelerin Denetimin Alt Konularına Göre Dağılımı ve 

Sıklığı  

 

 

Muhasebenin temel konularından denetim konusunda büyük veri teknolojilerinin kullanımı 

oldukça geniĢ bir yer tutmaktadır. Denetimin alt konularını incelediğimizde denetim kanıtları 

ve dıĢ denetim büyük veri teknolojilerinin en çok kullanıldığı alt konulardır.   

 

4.  Sonuç ve Öneriler 

Muhasebeciler iĢletmenin farklı bölümleriyle etkileĢimde olmalı ve büyük veri ve kurumsal 

raporlama konusunda birlikte proaktif olmalıdırlar. Muhasebeciler büyük veriyi toplayıp, 

analiz edince paydaĢlarına önemli miktarda veri sağlayacakları için muhasebecilerin en 

anlamlı çıktıya sahip olmaları için veri bilimciler ile ortaklaĢa çalıĢmaları gerekir. (Al-Htaybat 

vd., 2017, s. 870).  

Bulguları özetlediğimizde, denetim konusu en fazla çalıĢılan konu olarak bulunmuĢtur. Bu 

konunun alt konularından en fazla vurgu yapılan ilk üçü sırasıyla: denetim kanıtları, dıĢ 

denetim ve iç kontroldür.  

6 
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En sık iĢlenen konularda denetimi, finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi takip 

etmektedir. 

Teknolojik geliĢmeler iĢletmenin tüm fonksiyonları derinden etkilemeye devam edecektir. 

Teknolojik değiĢim ve dönüĢüme ayak uyduramayan Ģirketler ve profesyoneller orta vadede 

güçlükler yaĢayacaktır. Bu yüzden veri analitiği ve büyük veri konusunda iĢletmelerin tüm 

paydaĢlarının gerekli bilgi ve beceriye sahip olabilmek için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. 
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SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE ARTIRILMIġ GERÇEKLĠK UYGULAMALARI: 

LĠTERATÜR TARAMASI 

AUGMENTED REALITY (AR) PRACTICES IN HEALTHCARE SERVICES: A 

LITERATURE REVIEW 
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ÖZET 

ArtırılmıĢ gerçeklik (AR), Sanal gerçeklik (SG) teknolojisinin bir varyasyonu olup; dijital üç 

boyutlu ara yüzler ve sanal nesneler gerçek dünya ile eĢ zamanlı olarak etkileĢime imkân 

sağlayan dinamik ve yenilikçi bir teknoloji olarak karĢımıza çıkmaktadır. Günümüzde 

artırılmıĢ gerçeklik teknolojilerinin yaygın kullanımı olarak giyilebilir teknolojiler olarak 

karĢımıza çıkar. Mobil cihazların ve kablosuz ağ teknolojilerinin hızla yaygınlaĢmasıyla, 

ArtırılmıĢ Gerçeklik (AG) ve Sanal Gerçeklik (SG) gibi yenilikçi teknolojiler de her alanda 

kullanılabilir hale gelmiĢtir. Sağlık teknolojilerinin de aynı hızda geliĢmesi bu tür 

teknolojilerin sağlık alanında kullanıma yönelik fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu 

çalıĢmada, sağlık alanında kullanılan AG uygulamalarına yönelik literatür taraması yapılmıĢ 

ve veriler analize tabi tutulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: ArtırılmıĢ Gerçeklik, Sağlık, Sağlık Hizmetleri 

 

ABSTRACT 

Augmented reality (AR) is a variation of Virtual reality (SG) technology; digital three-

dimensional interfaces and virtual objects are a dynamic and innovative technology that 

allows simultaneous interaction with the real world. Nowadays, as a widespread use of 

augmented reality technologies, it can be seen as wearable technologies. Innovative 

technologies such as Augmented Reality (AG) and Virtual Reality (SG) have become 
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available in all areas with the rapid expansion of mobile devices and wireless network 

technologies. The development of health technologies at the same speed brings with it the 

opportunities for using such technologies in the field of health. In this study, a literature 

review was performed and data were analyzed. 

Key Words: Augmented Reality, Health, Healthcare Services 

 

GĠRĠġ 

Milgram ve Kishino (1994), artırılmıĢ gerçekliği, ―Gerçek dünya nesneleri yerine dijital ortam 

ürünlerinin kullanıldığı gerçeklik ortamı‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır. ArtırılmıĢ gerçeklik (AR), 

Sanal gerçeklik (SG) teknolojisinin bir varyasyonu olup; dijital üç boyutlu ara yüzler ve sanal 

nesneler gerçek dünya ile eĢ zamanlı olarak etkileĢime imkân sağlayan dinamik ve yenilikçi 

bir teknoloji olarak karĢımıza çıkmaktadır (Azuma, 1997; Sommerauer ve Müller, 2014). 

Literatürdeki tanımlar incelendiğinde artırılmıĢ gerçeklik, sanal nesneler kullanılarak 

zenginleĢtirilmiĢ, gerçek dünyalar olarak tanımlanabilir. Buna göre artırılmıĢ gerçeklik, 

gerçek dünya ortamı üzerine deneyimsel amaçlarla yerleĢtirilmiĢ sanal nesnelerle oluĢturulan 

gerçek ve sanal nesnelerin bütününden oluĢan ortamlardır. Günümüzde artırılmıĢ gerçeklik 

teknolojilerinin yaygın kullanımı olarak giyilebilir teknolojiler olarak karĢımıza çıkar. Bu 

Ģekilde, sanal nesneler ile gerçek varlıkların birlikteliği, artırılmıĢ gerçeklik kullanıcılarında 

gerçeklik duygusunun artırmasına sağlar (Bokyung, 2008). Mobil cihazların ve kablosuz ağ 

teknolojilerinin hızla yaygınlaĢmasıyla, ArtırılmıĢ Gerçeklik (AG) ve Sanal Gerçeklik (SG) 

gibi yenilikçi teknolojiler de her alanda kullanılabilir hale gelmiĢtir. Sağlık teknolojilerinin de 

aynı hıza geliĢmesi bu tür teknolojilerin sağlık alanında kullanıma yönelik fırsatları da 

beraberinde getirmektedir.  

Sağlık alanında, AG uygulamalarının kullanım alanlarına bakıldığında cerrahi iĢlemlerde 

hastaya iĢlem yapılacak yeri rahatlıkla bulmak ve hastada daha küçük kesiler yapılarak 

hastada enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Beyin cerrahisi alanında da 

yine aynı amaçla tümörlü bölgeye ulaĢım, kesi alanının küçültülmesi ya da anevrizma 

durumlarında da, beyin damarlarının yapısının üç boyutlu olarak gösterilmesi amacıyla 

kullanıldığı görülmüĢtür. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ise, hastaların verilen 

hareketleri hem doğru bir Ģekilde hem de gerçeklik algısını yaratması amacıyla yetiĢkin 

bireylerde ve çocuklarda kullanıldığı karĢımıza çıkmaktadır. Son olarak, sıklıkla karĢımıza 

çıkan alan ise eğitimdir. Tıp eğitiminde, özellikle anatomi alanında AG uygulamalarının 

kullanıldığı böylece kadavra eğitiminin yapılamadığı durumlarda ya da öğrencilerin tekrar 
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çalıĢmak istediği konularda oldukça yararlı olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte, örneğin 

çocuklara diĢ fırçalama alıĢkanlığının kazandırılması gibi sağlık alıĢkanlıkları eğitimi 

konusunda da yavaĢ yavaĢ kullanıldığını görmekteyiz. 

 

1. ARAġTIRMANIN AMACI  

Bu çalıĢmanın amacı, AG uygulamalarının sağlık alanında kullanım alanlarını saptamaktır. 

Bu amaçla, kapsamlı bir literatür taraması gerçekleĢtirilmiĢtir.  Ayrıca, yapılan araĢtırmaların, 

hangi ülkeden araĢtırmacılar tarafından yapıldığı, yıllara göre nasıl bir değiĢim gösterdiği ve 

ne tür dergilerde yayınladığı gibi bilgilerin de ortaya konulması düĢünülmektedir. Bu alanda, 

yoğun olarak çalıĢılmıĢ konuların belirlenmesiyle birlikte gelecekte yapılacak olan 

araĢtırmalara ıĢık tutacak sonuçların ortaya konulması hedeflenmiĢtir. 

 

2. METOD 

Kapsamlı bir literatür taraması için Bezmialem Vakıf üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Direktörlüğü web sitesi üzerinden ―EBSCO Discovery Services‖ 

sağlayıcılığında, abone olunan tüm veri tabanlarının tamamına tek giriĢ noktasından eriĢim 

olanağı sağlayan EDS arama motoruna kütüphane web sayfasından direkt olarak eriĢim 

sağlanmıĢtır. Arama kısmına ―Augmented Reality‖ ve ―Healtcare‖ anahtar kelimeleri yazılmıĢ 

olup, içerik sağlayıcılar kısmından ise Complementary Index, Scopus®, IEEE Xplore Digital 

Library, Newspaper Source Plus, Academic Search Complete, Science Citation Index, 

Regional Business News, Business Source Complete, MasterFILE Complete, Networked 

Digital Library of Theses & Dissertations, MEDLINE, MEDLINE Complete, General 

OneFile, Supplemental Index, Directory of Open Access Journals, ScienceDirect, Social 

Sciences Citation Index, Newswires, CINAHL Complete, arXiv, ERIC,Library & Information 

Science Source, Library, Information Science & Technology Abstracts, Food Science Source, 

Journals@OVID, Arts & Humanities Citation Index, Teacher Reference Center, DergiPark, 

China Science & Technology Journal Database, Emerald Insight, ULAKBĠM Ulusal Veri 

Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases, Dentistry & Oral Sciences 

Source, eBook Academic Collection Trial, JSTOR Journals, GreenFILE, Research Starters, 

Books at JSTOR, Dynamed, Bibliotheksverbund Bayern, eBook Index, Google Scholar ve 

Proquest Tez Veri Tabanı içerik sağlayıcılarının tamamı seçilmiĢtir.  
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Listelenen makalelerin, anahtar kelimelere uygunlukları tekrar incelenmiĢ ve toplamda 46 

adet yayına ulaĢılmıĢtır. Ġncelenen yayınların her biri, amaçlanan hedefler doğrultusunda 

Microsoft Excel programı kullanılarak listelenmiĢ ve elde edilen veriler analize tabi 

tutulmuĢtur.  

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde araĢtırmacıların bulundukları ülkelere, makalelerin yayınlanma yılına ve AG 

uygulamalarının sağlık alanında hangi klinik alana ait olduğu, hangi dergilerde yoğun olarak 

yayınlandığına göre 46 yayına ait veriler analiz edilmiĢtir.  

Yazarların ülkelere göre dağılımları Grafik 1‘de görüleceği üzere sıralanmıĢtır. Yapılan 

analize göre, sağlık hizmetlerinde kullanılan AG uygulamalarına yönelik araĢtırmaların 

çoğunun ABD merkezli olduğu görülmektedir. ABD‘nin ardından yapılan çalıĢmaların çoğu 

Kanada‘da gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 

 
 

Grafik 1: Sağlık alanında yapılan AG çalıĢmalarının ülkelere göre dağılımı 
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ÇalıĢmalarda kullanılmıĢ olan araĢtırma yöntemleri incelendiğinde ise, literatür taraması, derleme ve 

cerrahi iĢlemlerde uygulanan AG uygulamalarının yoğun olarak yayınlandığı görülmektedir. (Grafik 

2) 

 

 
 

Grafik 2: Sağlık alanında yapılan AG uygulamalarına ait yayınlarda kullanılan yöntemler 

 

 

Sağlık alanında verilen eğitimlerde kullanılan AG uygulama alanları incelendiğinde ise, Grafik 3‘te en 

çok Tıp eğitiminde kullanıldığı görülmektedir.  

 

 
 

Grafik 3: AG uygulamaları üzerinden verilen sağlık eğitimi türleri 
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Grafik 4: AG uygulamalarının Cerrahi branĢlardaki kullanımı 

 

Yayınlarda kullanılan anahtar kelimeler analiz edildiğinde de, en sık kullanılan anahtar 

kelimenin ilk olarak ―Augmented Reality‖ ikinci olarak ise, ―Virtual Reality‖ olduğu Grafik 

5‘te görülmektedir.  

 

 
 

Grafik 5: En sık kullanılan anahtar kelimeler 
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Grafik 6: Yıllara göre yayınlanan makale sayıları 

  

Makalelerin yayınlanmıĢ olduğu dergilerin analizi ile aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 

 
 

Grafik 7: Dergilere göre yayınlanmıĢ makale sayıları 
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SONUÇ 

Elde edilen sonuçlara göre, AG uygulamalarının 2018 yılı itibariyle oldukça arttığını görmekteyiz. Bu 

artıĢa AG uygulama sistemlerinin geliĢmesiyle birlikte, bu hizmete ulaĢmanın kolaylaĢmasının neden 

olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Malpraktis davalarının da tüm dünyada artmasıyla birlikte, insan hatasını en aza indirgeyecek 

uygulamaların kullanımının artacağı bir gerçektir. Bu teknolojinin hem klinik alanlarda hem de eğitim 

alanında daha da artarak kullanılacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Hidrolojik çevrim içerisindeki yüksek kotta depolanabilen suyun potansiyel ve kinetik 

enerjisinden faydalanılarak çeĢitli tipte hidroelektrik tesisler yapılabilmektedir. Genel olarak 

suyun potansiyel enerjisinden yararlanmak için akarsular üzerinde kurulan hidroelektrik 

santraller (Barajlar, nehir tipi tesisler vb.) sayesinde yüksek miktarda elektrik enerjisi 

üretilebilmektedir. Elektrik üretimi en değerli su kaynakları olan akarsuların yer küredeki tatlı 

suların içerisindeki oranı sadece %0.003‘tür. Yüzeye yakın yeraltı sularının yerküredeki su 

oranı ise yaklaĢık %10‘dur. Yeraltı su kaynakları genelde düĢük kotlarda alındığında içme 

suyu olarak kullanılmakta fakat enerji üretiminde pek kullanılamamaktadır. Bu çalıĢmada 

yüksek kotlardaki yeraltı su kaynaklarından kuyularla alınacak suların daha düĢük kottaki 

yerleĢim yerlerine iletilmesi sırasında oluĢan enerjinin sistemin ihtiyacı olan pompajı için 

kullanılmasına dönük örnek bir proje uygulaması verilmiĢtir. Bunun için Siirt ilinin Baykan 

ilçesine bağlı Eğridere mezrası uygulama alanı seçilmiĢtir. Su sıkıntısı çeken mezranın su 

yaklaĢık 1.15 km uzaklığında ve 197 m yüksekliğindeki bir noktadaki yeraltı suyundan temin 

edilmesi düĢünülmüĢtür. Suyun temin edileceği yeraltı su yatağı önündeki geçirimsiz kayalık 

yapısından dolayı yeraltı suyu seviyesi yerleĢim yerinin daha üst bir kotunda oluĢmaktadır. Bu 

jeolojik yapı değerlendirilerek suyun iletilmesi sırasında mikro hidroelektrik sayesinde elde 

edilecek enerji kuyular için gerekli pompaj enerjisinde kullanılması, artan enerjinin ise 
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yerleĢim yerine sağlanması planlanmıĢtır. Tasarım ile ilgili hesap ve analizler yapılarak 

sonuçlar değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ġsale Hatları, Yeraltı Suyu, Mikro HES. 

 

ABSTRACT 

Various types of hydroelectric facilities can be constructed by taking advantage of the 

potential and kinetic energy of the water which can be stored in the high level in the 

hydrological cycle. Generally, a high amount of electric energy can be generated by the 

hydroelectric power plants (dams, river type facilities, etc.) built on the rivers where the water 

is potentially found. Electricity production is only 0.003% of the most precious water 

resources in the fresh waters of the river. Near-surface ground waters and earth's water ratio is 

about 10%. Underground water sources are generally used as drinking water when taken at 

low elevations but are not used much in energy production. In this study, a sample project 

application was given to use the energy that is generated when the waters to be taken from the 

wells of the high elevations are transferred to the lower settlements and the system is used for 

the pumping. For this, the application area of Eğridere field belonging to Baykan district of 

Siirt province was chosen. The water will be supplied from a point of about 1.15 km and a 

height of 197 m from groundwater to the region that suffers water. Because of the 

impermeable rock structure in front of the underground water bed where the water will be 

supplied, the underground water level is formed at a higher elevation of the settlement. By 

evaluating this geological structure, it is planned to be used in the pumping energy required 

for the energy wells to be obtained by micro hydropower during the water transmission and to 

provide the increased energy to the settlement area. The calculations and analyzes related to 

the design have been performed and the results have been discussed. 

Key Words: Transmission Lines, Underground Water, Mikro HEPP. 
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1. GĠRĠġ  

Tatlı su kaynaklarının yeryüzündeki oranı tüm yerküredeki su kaynaklarına oranla sadece 

%2.6 olmasına kaĢın direk faydalanabileceğimiz su kaynakları bakımınındın oldukça önelidir. 

Fakat kendi içinde tatlı su miktarının %77.23‘ü buzullarda olup faydalanılması mümkün değil 

hatta erimeleri durumunda yeryüzünde büyük felaket senaryoları kurulmaktadır. Geriye 

kalanın %9.86‘ı yeraltı suyu, %12.35 derin yeraltı suyu ve %0.35 göller, %0.003‘ü akarsular 

ve diğerleri zemin nemi, canlılar ve diğer ortamlarda tutulmaktadır. Tatlı suların bu tablosuna 

bakıldığında faydalanabileceğimiz su kaynaklarını aslında ne kadar kısıtlı olacağını 

görebiliriz. Mühendislik açısından en önemli su kaynağı düĢük oranda görülse bile hidrolik 

çevrim içerisinde hızlı ve bol miktarda yer değiĢtiren akarsular olduğu söylenebilir. Diğer 

kaynakların hidrolik dönüĢümüme (okyanuslardaki buharlaĢma gibi) katkısı yönünden dolaylı 

olarak bu su kaynaklarına etkisi vardır. Bununla birlikte tatlı su kaynakları içerisindeki 

oranlara baktığımızda en büyük miktarı buzullardan sonra yeraltı suyudur. Fakat yeraltı 

suyunun da büyük miktarı derin yeraltı suyu olarak depolanmakta ve kullanılması çok 

ekonomik değildir. Geri kalan %9.86‘lık yüzeye yakın kısmı da oldukça öneli bir miktardır. 

Bu su kaynağı insanlar tarafından özellikle tarım ve içme suyu amaçlı olarak açılan kuyular 

sayesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kurak alanlarda bile rahatlıkla ulaĢılabilir olması 

çoğu zaman temiz ve içilebilir kaynaklar olması bakımından su temini açısından oldukça 

tercih edilebilir bir kaynaktır. Bununla birlikte çok fazla suyun yeraltından çekilmesi 

yeraltında boĢluklar oluĢması, tuzlu suyun yeraltı suyuna karıĢması gibi çeĢitli çevre 

sorunlarına neden olabilmektedir. Fakat ekonomik açıdan bakıldığında kuyuların açılmasının 

dıĢında kuyudan suların belli bir derinlikten çekilmesi önemli miktarda enerji gerektirdiği için 

çok ekonomik olmamaktadır. Oysa su kaynaklarının diğer önemli faydası enerji üretmektir. 

Bu amaçla çeĢitli tip ve kapasitelerde Hidroelektrik Santrallerden (HES) yararlanılmaktadır. 

Biriktirme tipi HES, nehir tipi HES, gelgit ve dalga santralleri, pompaj depolamalı HES‘ler 

gibi birçok farklı tipi vardır.  

Bu çalıĢma da uygulanması her zaman mümkün olmadığı için faklı bir pompaj tipi HES 

sisteminin fizibilitesi yapılmıĢtır. Bu sistemde Ülkemizin kurak bölgelerinden olan Güney 

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir yerleĢim yerinin hem içme suyu hem de elektrik 

enerjisinin yeraltı suyundan karĢılanması planlanmıĢtır. Geçirimsiz jeolojik bir oluĢum 

sayesinde yerleĢim yerinden daha yüksek bir alanda biriktiği tahmin edilen yeraltı suyu önce 

pompalarla yeryüzüne çıkarılacak daha sonra yeraltı su seviyesine göre düĢük kottaki 
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yerleĢim yerine taĢınacaktır. Suyun iletimi sırasındaki enerji türbinler tarafından kırılacak ve 

aynı zamanda üretilen enerji Ģebekeye verilebilecektir.  

2. TÜRKĠYEDEKĠ HES POTANSĠYELĠ  

Tablo 1‘de görüldüğü gibi 2015 verilerinde göre Türkiye‘deki elektrik enerji kaynakları 

sıralamasında hidrolik enerji %34.2 ile kömür ve doğalgaz gibi yakıtları da içeren termik 

santrallerden sonra ikinci sıradadır. Termik santraller içindeki yaklaĢık 21500 MW‘la %51 

paya sahip doğalgaz konusunda dıĢa bağımlılığımız düĢünüldüğünde diğer kaynaklara neden 

daha fazla önem vermemiz gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda sınır 

komĢularımızda meydana gelen uluslararası sorunlar doğal gaz ithal ettiğimiz Rusya, Ġran gibi 

ülkelerle krize yol açmıĢ ve anlaĢmalarını zora sokmuĢtur. Bu nedenle nükleer enerjiye biran 

önce geçmemiz gerektiği gibi mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarımızı da daha etki Ģekilde 

kullanmalıyız. ġekil 1‘de hidroelektrik üretiminin toplam enerji üretimi içerisindeki oranı her 

geçen yıl azaldığı görülmektedir. Yakın zamanda inĢaatına baĢlanan nükleer santraller 

sayesinde ülkemizin dıĢa bağımlılığı daha da azalacak ancak temiz enerjinin önemini 

azaltmayacaktır.   

 
Tablo 1. Türkiye‘nin Kaynaklara Göre Elektrik Enerjisi Kurulu Kapasitesi (DSĠ, 2015) 

KAYNAK KURULU KAPASĠTE  (MW) PAY (%) 

Hidrolik 23,877 34.2 

Termik 41,766 59.9 

Rüzgar 3,629 5.2 

Jeotermal 404 0.6 

GüneĢ 44.8 0.1 

TOPLAM 69,721  100 

 

 

ġekil 1. Türkiye‘de Hidroelektrik Üretiminin Toplam Enerji Ġçindeki Payı (DSĠ, 2015), 
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DSĠ 2016 verilerine göre Yeraltısuyu ĠĢletme Rezervinde son 4 yılda 0,91 hm³/yıl artıĢ 

sağlandı. Yeraltısuyu iĢletme rezervi 2013-2016 döneminde %5,38 oranında artıĢ göstermiĢtir.  

  

 

ġekil 2 1: DSĠ Verilerine Göre Yeraltısuyu ĠĢletme Rezervi 

 

3. POMPAJ DEPOLAMALI VE MĠKRO HES’LER 

Pompaj Depolamalı HES‘ler (PHES) genel olarak elektriğin ucuz olduğu gece saatlerinde 

pompa modunda, puant saatlerde ise türbin modunda çalıĢarak iĢletilmelerine rağmen, 

günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının Ģebekedeki yoğunluğuna göre günün her 

saatinde çalıĢtırılabilmektedirler (Saraç, 2012a). Aydın (2016) Bitlis Ġli sınırları içinde kalan 

ve Van Gölü arasında örnek olarak tasarladığı bir PHES sayesinde Ülke Ekonomisine 

yaklaĢık 250 Milyon TL/Yıl katkı sağlanabileceğini belirtmiĢtir (ġekil 3).  

 

ġekil 3. Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü Arasındaki PHES (Aydın, 2016) 

Mikro HES’lerle son yıllarda yüksek basınçlı isale hatlarında enerji üretme amaçlanmaktadır. 

Lucid Energy firması tarafından geliştirilen sistem sayesinde yüksek basınçlı su boruları içine 
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 3.1.Yeraltısuyu İşletme Rezervi (hm³/yıl), 1995-2016  
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yerleĢtirilen mikro türbinler sayesinde elektrik üretilmektedir. Kaldırma bazlı düĢey akslı tekil 

küresel türbinler, 24-96 inç çaplarında kullanılabilmekte ve içerisindeki akımın basınç 

yüksekliğinden faydalanarak elektrik üretmektedir (Lucid Energy, 2016). 

Aydın ve Karaduman (2016) isale hatları üzerinde ardıĢık mikro türbinler yardımıyla isale 

hatlarındaki yüksek basıncın kırılmasını sağlarken aynı zamanda elektrik enerjisi üretmeye 

dönük örnek bir çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmanın diğer orijinal yani aynı zamanda pompaj 

gerektiren isale hattının enerjisinin de bu hattan sağlayarak kendinden beslemeli isale hattı 

olmasıdır. Böylelikle özellikle enerji hatlarından uzak ve engebeli arazilerden geçen isale 

hatlarında üçlü fayda sağlayarak ekonomi sağlanması hedeflenmiĢtir (ġekil 3).   

 

 

ġekil 4. Kendinden Beslemeli Ġsale Hatları (Aydın ve Karaduman 2016) 

 

3.1. ÇalıĢma Alanı 

Örnek proje için seçtiğimiz bölge, içme suyu ve sulama sıkıntısı çeken Siirt Baykan Karakaya 

Köyü Eğridere Mezrası‘dır. Mezra ve çevresinde doğal bir su kaynağı bulunmamaktadır. 

(Bölgenin koordinatları 38.1008419844, 41.7072403603). Bölge genel alamda kurak ve su 

sorunu çeken bir alandır. YerleĢim yeri engebeli ve yükselen bir yamacın eĢiğinde yer 

almaktadır. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre dağlık yamaç zaman içerisinde tabakalar 

halinde oluĢmuĢ geçirimsiz bir zemin yapısına arkasında kalan yükselti kısmı ise geçirimli, 

alüvyonlu ve su biriktirme kapasitesine sahip bir zemin olduğu tahmin edilmektedir. Arazinin 

Google Earth‘dan alınmıĢ yer haritaları ġekil 5 ve 6 ‗da gösterilmiĢtir. ġekil 5‘te yamacın 

muhtemelen sıkıĢmadan oluĢmuĢ tabakalı yapısı görülmektedir. ġekil 6‘daki boy kesitte 
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görüleceği üzere seçilen kuyu yerleri ve yerleĢim yeri arasında yaklaĢık 1.15 km mesafe ve 

197 m de kot farkı vardır.  

 

ġekil 5. Kaynak ve YerleĢim Yeri Arasındaki Ġsale Hattı (Google Earth, 2018) 

 

ġekil 6. Kaynak ve YerleĢim Yeri Arasındaki Arazi Kesiti (Google Earth, 2018) 

 

ġekil 7‘de kurulacak sistemin sembolik boykesiti görülmektedir. Kuyulardaki alçaltılmıĢ su 

seviyesi yerel kaynaklara göre yaklaĢık 50 m kabul edilmiĢtir (daha da az olabilir). Böylece 

alçaltılmıĢ yeraltı su seviyesi ile türbin yeri arasında yaklaĢık 147m kot farkı olduğu kabul 

edilmiĢtir. Boru boyunca yerel ve Manning formülüne göre sürtünme kayıpları 
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hesaplandığında net düĢü yüksekliği 170 m olarak tahmin edilmiĢtir. Bu değerler seçilen boru 

çapına göre değiĢiklik gösterebilir.  

 

ġekil 7. Kuyu ve Santralin ġematik Gösterimi  

 

 Tablo 2. Pompaj için YaklaĢık Tüketim Miktarları 

 

 

Ġhtiyaç debisi olarak Q=100 l/s kabul edilmiĢ ve kuyulardan çekilecek debi için gerekli pompa 

gücü ve tüketimler farklı zaman dilimleri için Tablo 2‘de verilmiĢtir. Kuyulardan temin edilen 

suyu bir yükleme havuzuna biriktirildikten sonra cazibeli isale hattıyla aĢağıdaki yerleĢim 

yerine iletilecektir. Buraya yerleĢtirilecek bir HES ile hem elektrik üretilecek hem de isale 

hattının sonundaki basınç kırılacaktır. Ġsale hattı boyunca basınçları kırmak istenirse ġekil 

4‘teki sisteme benzer olarak belirli aralıktaki mikro HES‘ler yerleĢtirilebilir. Elde edilen 

enerji tekrar pompaların ihtiyacını karĢılamak üzere yukarıdaki kuyulara iletilecektir. 

Böylelikle sistem dıĢarıdan enerji ihtiyacı olmadan çalıĢabilir hale gelecektir. Ġhtiyaç fazlası 

enerji ise Ģebekeye verilerek kazanç sağlanacaktır. Tablo 3‘te isale hattına yerleĢtirilecek 

T H Q γ η Ppompa t E

- (m) (m3/s) (kN/m3) - (kW) (saat) kWh

1 GÜN 50 0.1 9.81 0.85 57.71 24 1,384.94

1 AY 50 0.1 9.81 0.85 57.71 720 41,548.24

6 AY 50 0.1 9.81 0.85 57.71 4320 249,289.41

1 YIL 50 0.1 9.81 0.85 57.71 8640 498,578.82

3 YIL 50 0.1 9.81 0.85 57.71 25920 1,495,736.47

5 YIL 50 0.1 9.81 0.85 57.71 43200 2,492,894.12

10 YIL 50 0.1 9.81 0.85 57.71 86400 4,985,788.24
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türbinlerden elde edilen yaklaĢık güç ve üretilen enerji miktarları hesaplanmıĢtır. Tablo 4‘te 

ise üretilen ve tüketilen enerji miktarları arasındaki farktan net kazançlar hesaplanmıĢtır. Buna 

göre böyle bir sistemin kendi kendini besledikten sonra yıllık kazancı yaklaĢık 232 bin TL, 10 

yılda ise yaklaĢık 2.3 Milyon olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3. Türbinlerden Elde Edilen YaklaĢık Üretim Miktarları 

 

Tablo 4. Zamana Göre Kazanç Miktarları.  

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yeraltı suyu, özellikle kurak bölgelerde temiz ve bol içme ve sulama suyu elde edilebilen en 

önemli tatlı su kaynaklarındandır. Fakat elde edilmesi ve kullanılması zaman içinde önemli 

miktarda enerji tüketimi gerektirir. Bu çalıĢmada planlana sistem sayesinde hem sistemin 

kendi enerjisi sağlanması hem de önemli miktarda kazanç elde edilmesi amaçlanmıĢtır. 

Sonuçlar 100 l/s lik debi için yıllık yaklaĢık 232 bin, 10 yıllık 2.3 milyon TL kazanç getirmesi 

öngörülmüĢtür. Yeraltı kaynaklarının yeterli olması durumunda daha çok kuyu açılarak içme 

suyu ihtiyacı karĢılandıktan sonra tarım alanlarının sulanması da yapılabilir. Bu durumda elde 

edilecek kazanç da daha fazla olacaktır. Diğer bir durum pompaj depolamalı HES‘ler gibi 

gece ve gündüz iĢletme politikalarıyla daha fazla kar elde edilebilir. Bu durumda elektriğin 

ucuz olduğu gece saatlerinde pompa çalıĢtırılıp üst kotta depolama yapılır, pahalı olduğu 

T Hnet Q γ η Ptürbin t E

- (m) (m3/s) (kN/m3) - (kW) (saat) kWh

1 GÜN 170 0.1 9.81 0.85 141.75 24 3,402.11

1 AY 170 0.1 9.81 0.85 141.75 720 102,063.24

6 AY 170 0.1 9.81 0.85 141.75 4320 612,379.44

1 YIL 170 0.1 9.81 0.85 141.75 8640 1,224,758.88

3 YIL 170 0.1 9.81 0.85 141.75 25920 3,674,276.64

5 YIL 170 0.1 9.81 0.85 141.75 43200 6,123,794.40

10 YIL 170 0.1 9.81 0.85 141.75 86400 12,247,588.80

T E (Üretilen) E (Tüketilen) Fark BF Kazanç

Zaman (kWh) (kWh) (kwh) (TL/kWh) (TL)

1 GÜN 3,402.11 1,384.94 2,017.17 0.32 645.49

1 AY 102,063.24 41,548.24 60,515.00 0.32 19,364.80

6 AY 612,379.44 249,289.41 363,090.03 0.32 116,188.81

1 YIL 1,224,758.88 498,578.82 726,180.06 0.32 232,377.62

3 YIL 3,674,276.64 1,495,736.47 2,178,540.17 0.32 697,132.85

5 YIL 6,123,794.40 2,492,894.12 3,630,900.28 0.32 1,161,888.09

10 YIL 12,247,588.80 4,985,788.24 7,261,800.56 0.32 2,323,776.18
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gündüz saatlerinde ise türbin çalıĢtırılarak iĢletilmesi daha uygun olacaktır.  Projenin baĢarılı 

olması için jeolojik etütlerin yapılarak yeraltı suyunun seviye ve miktarının net olarak 

belirlenmesi gerekir.  
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YAN SAVAKLARDA SU YÜZÜ PROFĠLLERĠNĠN FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE 

EDĠLMESĠ 

DETERMINATION OF WATER SURFACE PROFILES OVER SIDE WEIRS BY USING 

DIFFERENT METHODS 

 

Prof. Dr. M. Cihan Aydın 

Bitlis Eren Üniversitesi  

ArĢ. Ali Emre Ulu 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 

ÖZET 

Yan savaklar barajlar, sulama kanalları, Ģehir drenaj sistemleri gibi birçok sistemde, karĢıdan 

alıĢlı savakların aksine, gelen fazla suları akım yönüne dik olarak deĢarj eden hidrolik 

yapılardır. Genelde yer darlığı ve ekonomik sebeplerden bu yapıların savaklama verimlerinin 

arttırılması önemlidir. Savaklama kapasitesini arttırmak için son yıllarda geleneksel 

dikdörtgen yan savakların yanında tek ve çok gözlü trapez yan savaklar da kullanılmaya 

baĢlamıĢtır. KarĢıdan alıĢlı savaklardan farklı olarak yan savakların geniĢlikleri boyunca akım 

doğrultusunda su yüzü profili tedrici olarak değiĢmektedir. Bu nedenle, savaklama 

kapasitelerini hesaplamak için yan savaklar üzerindeki su yüzü profillerinin herhangi bir 

Ģekilde belirlenmesi gerekir. Bu çalıĢmada nehir rejimi akımlar için yan savaklar üzerindeki 

su yüzü profilini belirlemek için, deterministtik eğri uydurma ve yapay sinir ağları (YAS) 

olmak üzere iki faklı yaklaĢım kullanılmıĢtır. Uygulanan tüm modeller çok iyi sonuç 

vermekle  

Anahtar Kelimeler: Yan Savak, Su Yüzü Profilleri, Debi Katsayısı, HAD, Yapay Zekâ 

 

ABSTARACT 

In many systems such as water and wastewater treatment plant, irrigation and urban sewage 

systems, the side weirs are basic hydraulic structures using to keep constant of water level and 

to discharge of flood flow, which divert the flow perpendicular to the main flow direction 

contrary to conventional weirs. In generally because of space restriction and economic 

reasons, the increasing efficiency of these weirs is very important. Recently, labyrinth side 
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weirs with one or more cycles have been introduced in the literature to enhance the side weir 

capacity. The water surface profiles along the side weir gradually changed differently from 

conventional frontal weirs. Therefore, the water surface profiles should be determined to 

calculate the discharge capacity of the side weirs any way. In this study, in order to determine 

of the water surface profile over the side weir for subcritical flow regime, two different 

approaches which are deterministic curve fitting and artificial neural network (ANN) methods 

were applied. The obtained results methods showed that the applied models presented good 

correlation, however the ANN model with five hidden layers gave best correlation among all 

used model.    

Keywords: Side weir, Water Surface Profiles, Discharge Coefficient, CFD, Neural Network 

 

1. GĠRĠġ 

Yan savaklar özellikle hidrolik ve çevre mühendisliği uygulamalarında çokça karĢılaĢılan 

basit ama faydalı hidrolik elemanlardır. Sulama, atık ve temiz su arıtma, kanalizasyon, su 

dağıtım Ģebekeleri gibi sistemlerde su almak, su seviyesini sabit tutmak, fazla suları tahliye 

etmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Özellikle sistemdeki yer darlığı nedeniyle yan 

savakların savaklama kapasiteleri ve verimleri öznem arz eder. Bu tür savakların 

kapasitelerinin arttırılması için son yıllarda farklı tiplerine literatürde yer verilmiĢtir. 

Bunlardan en dikkat çekenleri ten ve çok gözlü labirent yan savaklardır. Labirent savakların 

kret uzunluğunun arttırılması nedeniyle aynı açıklıkta klasik savaklara göre çok daha fazla su 

deĢarj edilebilmektedir. Fakat bu savaklarda labirent yan duvar açıkları küsüldükçe (yani 

savak burnu uzadıkça) ve nap yükü arttıkça gözler arasındaki nap giriĢimleri artacağından 

birim kret uzunluğu için savaklama verimi de düĢmektedir. Labirent yan savaklarla ilgili son 

yıllarda Emiroğlu vd. (2010), Emiroğlu ve Kaya (2011), Borghei vd. (2011), Emiroğlu vd. 

(2014) tarafından kapsamlı deneysel çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Aydın ve KayıĢlı (2016) iki 

gözlü bir labirent yan savağın savaklama kapasitesini belirlemek için ANFIS (Adaptive neuro 

fuzzy inference system) kullanmıĢtır. Aydın (2016) dikdörtgen yan savakların savaklama 

debilerini tespit etmek için nehir rejimi akımlar için su yüzü profiline uydurulan eğriler 

sayesinde yarı analitik bir yaklaĢım sunmuĢtur. Aydın (2012) ve Aydın ve Emiroğlu (2013, 

2016) üçgen ve labirent yan savakların karakteristiklerini belirlemek için hesaplamalı 

akıĢkanlar dinamiği (HAD) analizleri kullanmıĢlardır. Elde edilen sayısal analiz sonuçları 

deneysel sonuçlarla oldukça iyi göstermiĢ ve bu bakımdan sayısal model sonuçlarının 

güvenirliklerini de test edilmiĢtir. Bu çalıĢmada deterministik regresyon analizi (eğri 
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uydurma) ve yapay zeka teknikleri uygulanarak nehir rejimi akımlar için labirent yan savaklar 

üzerinde oluĢan su yüzü profillerinin belirlenmesine çalıĢılmıĢtır.  

2. YÖNTEM 

Savaklama miktarının belirlenmesi savak üzerindeki su yüzünün yani nap yükünün bilinmesi 

gerekir. KarĢıdan alıĢlı savakların aksine yan savaklardaki su yüzü profili savak geniĢliği 

boyunca sabit değildir. Dolayısıyla bu savaklarda klasik savak formülü kullanılmaz. Bunun 

için su yüzü profilinin denkleminin belirlenmesi gerekir. Savak geniĢliğinin diferansiyel bir 

aralığı için debi formülü aĢağıdaki gibi yazılabilir:  

  2/3
2

3

2
pygC

dx

dQ
q d            (1) 

Su yüzeyi (y) değiĢken olduğundan yan savak geniĢliği boyunca sabit özgül enerji kabulüyle 

su yüzü profilinin diferansiyel denklemi aĢağıdaki Ģekilde çıkarılabilmektedir.  

  
Ey

pyyE

B

C

dx

dy d

233

4
3




            (2) 

Bu denklem De-Marchi (1934) tarafından aĢağıdaki gibi çözülerek debi katsayısı aĢağıdaki 

gibi verilmiĢtir.   

constpEy
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B
L             (5) 

Bu denklemlerdeki, Q ana kanal debisi, Cd savak katsayısı, x, y  savak geniĢliği boyunca ana 

kanaldaki su yüzü yüksekliğinin koordinatları, E özgül enerji yüksekliği, p savak yüksekliği, 

B ana kanal geniĢliği, L savak geniĢliğidir, ϕ De-Marchi katsayılarıdır.     
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ġekil 1. Nehir rejimi akımlar için bir trapez yan savağın geometrik ve hidrolik parametreleri 

 

Bu çalıĢmada su yüzü profillerini elde etmek için Matlab yazılımı kullanılarak iki farklı 

yöntem kullanılmıĢtır. Birincisinde en küçük kareler yardımıyla farklı dereceden polinom 

eğrileri uydurulmuĢ ve en iyi uyum sağlayan polinom denklemi elde edilmiĢtir. Ġkinci 

yöntemde ise Yapay Sinir Ağları (YAS) kullanılarak su yüzü profilleri elde edilmiĢ ve 

sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Uydurulan polinom bağıntısı Denklem (6)‘da, yapay sinir ağının 

fonksiyon Ģeması ise ġekil 2‘de verilmiĢtir. Yapay sinir ağlarında öğrenme yöntemi olarak 

Levenberg-Marquadt yöntemi kullanılmıĢtır. Model olarak ġekil 1‘deki trapez yan savak için 

HAD analizlerinden (Emiroğlu ve Aydın, 2016) elde edilen bazı su yüzü koordinatları 

kullanılmıĢtır.  

 

 ( )            
               (6) 

 
ġekil 2. Kullanılan 5 gizli katmanlı yapay sinir ağ Ģeması 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

Farklı derecelerden polinom denklemleriyle uydurulan eğriler ġekil 3‘te verilmiĢtir. ġekildeki 

grafiklerde 1. dereceden 8. dereceye kadar uydurulan eğrilere bakıldığında polinom derecesi 

artıkça eğrinin uyumu da arttığı görülmektedir. Bununla birlikte 4. Dereceye kadar eğri 

uyumunun arttığı fakat sonra regresyon katsayısının çok da değiĢmediği görülmektedir. 
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Labirent yan savak iki gözü nedeniyle eğride 3 noktadan dönüm olması gerektiği 

anlaĢılmaktadır. Bu nedenle polinım derecesinin en az 4. Derece olması gerektiği 

anlaĢılmaktadır. 4. derece için elde edile regresyon katsayısı (R
2
) 0.96 oldukça iyi bir 

değerdir.   

 
ġekil 3. Su yüzü profilleri için farklı derecelerden uydurulan polinom eğrileri 

 

Toplamda 72 veri noktasına sahip aynı örnek kullanılarak yapay sinir ağı modelinde, verilerin 

%70‘i (50 veri) öğrenme %15‘i (11 veri) geçerlilik ve %15‘i (11 veri) ise test için 

kullanılmıĢtır. Ġki farklı gizli katman sayısına göre elde edilen sonuçlar ġekil 4 ve 5‘te 
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verilmektedir. ġekil 4‘teki modelde 3 gizli katman (Hidden Layer=HL) kullanırken, ġekil 5‘te 

ise 5 gizli katman kullanılmıĢtır. Gizli katman sayısı 3 için öğrenme verilerine göre R
2
=0.988, 

ortalama karesel hata (MSE) 1.15x10
-7

 iken HL=5‘e çıkarıldığında R
2
=0.996 ve 

MSE=3.37x10
-8

 olarak elde edilmiĢtir. Buna göre 5 gizli katmanlı model sonuçları daha iyi 

sonuç vermiĢtir. Bu modelin tüm verileri için R
2
=0.996 gibi çok yüksek bir regresyon 

katsayısı elde edilmiĢtir ki bu mükemmel bir uyum olduğunu göstermektedir. ġekil 4 ve 5‘e 

bakıldığında hata oranları HL=3 için ±%2 aralığında iken HL=5 için bu oran ±%1‘e 

düĢürülmüĢtür.  

 

 

ġekil 4. Yapay Sinir Ağları model sonuçları (HL=3) 

  

ġekil 5. Yapay Sinir Ağları model sonuçları (HL=5) 
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4. SONUÇ 

Su yüzey profili sabit olmayan yan savakların savaklama kapasitelerinin tespiti için su 

yüzeyinin alacağı profil Ģeklinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalıĢmada yan savak üzerindeki 

örnek bir veri grubuna iki farklı metot uygulanarak su yüzü profilinin belirlenmesine 

çalıĢılmıĢtır. Eğri uydurma yöntemin için 6 farklı model, yapay sinir ağları için ise 2 farklı 

model kullanılmıĢtır. Uygulanan tüm bu modeller içerisinde en iyi sonucu 5 gizli katmanlı 

yapay sinir ağı vermiĢtir. Daha fazla değiĢkene göre su yüzü profillerinin alacağı Ģekiller bu 

yöntemlerden biriyle belirlendikten sonra, elde edilen bu su yüzü profillerinin, diferansiyel bir 

parçası için klasik dolusavak formülü uygulanarak yapılacak sayısal integrasyon sonucu 

savaklama kapasitesi doğru bir Ģekilde hesaplanabilir. Savaklanacak toplam debi Aydın 

(2016) tarafından, aĢağıdaki iki formülasyonunun toplamı Ģeklinde tanımlanmıĢtır.   

 
3/23/2

1 2 1

0

2 2
2 2

3 3

L

s

x

Q Q Q gh L g f x dx


              (7) 

Buradaki f(x) memba su kotundan itibaren yan savak üzerindeki su yüzü profilinin denklemi, 

hs1 ise yan savak memba kenarındaki nap yüküdür.  
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OTONOM DĠFERANSĠYEL SÜRÜCÜ MOBĠL ROBOTUN KĠNEMATĠK MODELĠ 

KINEMATIC MODEL OF AUTONOMOUS DIFFERANTIAL DRIVE MOBILE ROBOT 

 

Gürkan Gürgüze 

Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Ġbrahim Türkoğlu 

Fırat Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sabit endüstriyel hatlarda kullanılmaya baĢlanmasından günümüze robotlar, mobil hareket 

özelliği kazanmasıyla birçok alanda geliĢtirilmeye ve görülmeye baĢlamıĢtır. Hareket kısıtları 

azaltıldıkça çalıĢma kabiliyetleri de her geçen gün artmakta. Uygulama sahalarının artması da 

geliĢtirilecek olan mobil robotların daha çok sorunla karĢı karĢıya kalması anlamına 

gelmektedir. Bu anlamda mobil robotlar üzerine yoğun çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Özellikle 

robotların kendi kendilerine hareket edebilme, karar verme kabiliyetlerine sahip olması 

istenmektedir. Yürüme ve tekerlekli sürüĢlü mobil robotlar çalıĢmalarda önemli yer 

tutmaktadır. Robotların tekerleklerle mekanik yapılarının kontrolünün yürüme olayına göre 

kolaylığı bu alandaki çalıĢmaları daha da arttırmıĢtır. Tekerlekli robotlarda ise yanal 

kaymanın olmadığı sürüĢ kolaylığı nedeniyle iki tekerlekli diferansiyel olarak adlandırılan 

robotlar yaygın olarak kullanılmıĢtır. Diferansiyel sürüĢlü mobil robotların kullanıldığı 

alanlarda istenilen yörüngede, pozisyon kaymalarına neden olmadan en doğru hareket 

kabiliyetine sahip olması beklenmektedir. Robotların istenilen hareketleri yapabilmesi için 

konum bilgilerini bilmesi gerekmektedir. Robotlar hareketlerini kendi yerel koordinatlarında 

genel koordinat bilgisi dâhilinde gerçekleĢtirirler. Yani verilen yol bilgileri genel koordinat ile 

ifade edilir, ancak robot hareketini kendi yerel koordinatına göre gerçekleĢtirir. Kinematik 

analiz bu noktada robotun genel ve yerel koordinat bilgilerini elde etmemizde önemli bir yer 

tutar. Robotun sürekli hareket sırasında koordinat bilgisinin doğru alınması ve doğru hedef 

koordinatların kontrol edilmesi de gerekmektedir. Bu nedenle çeĢitli yol planlama ve yörünge 

kontrol algoritmaları geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen algoritmaların doğru yapılandırılması için 

sistemin hareket ve mekanik davranıĢının anlaĢılması ve modellenmesi gerekmektedir.  
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Kinematik modelleme olarak ifade edilen bu sistem ile robotun hareket mantığının, ortamının 

ve kendi yerel koordinatının, yöneliminin, hedef koordinatın, ilerleme hızının ve hedef 

uzaklığının bilinmesi sağlanmaktadır. Bu makalede diferansiyel sürüĢlü bir mobil robotun 

planlanan bir yol üzerinde hız kontrollü kinematik modelinin nasıl oluĢturulacağı üzerinde 

durulmuĢ ve Matlab/Simulink ile gösterimi ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Diferansiyel robotlar, kinematik analiz, otonom mobil robotlar, PID 

kontrol. 

 

ABSTRACT  

Since the beginning of being used in fixed industrial lines, robots have started to be developed 

and seen in many fields with the mobile movement feature. As their movement constraints are 

reduced, their ability to work increases day by day. The increase in the fields of application 

means that the mobile robots that will be developed face more problems. In this sense, 

intensive work on mobile robots has started. In particular, the robots have the ability to move 

and decide on their own. Mobile robots with walking and wheeled driving play an important 

role in the work. The ease of control of the mechanical structures of the robots with the 

wheels is further increased in this area. In the case of wheeled robots, two-wheel differential 

robots are widely used due to the ease of driving without lateral shift. It is expected that 

mobile robots with differential driving will have the most accurate movement capability in the 

desired orbit without causing position shifts. Robots need to know the location information to 

make the desired movements. The robots perform their movements in their local coordinates 

with their general coordinate knowledge. That is, the given path information is expressed by 

the general coordinate, but the robot performs its motion according to its local coordinate. 

Kinematic analysis has an important place in obtaining the general and local coordinate 

information of the robot at this point. Of course it is also necessary to get the coordinate 

information correct during the continuous movement of the robot and to check the correct 

target coordinates. Therefore, various path planning and trajectory control algorithms have 

been developed. The correct configuration of the developed algorithms requires understanding 

and modeling of the movement and mechanical behavior of the system. 

With this system, which is expressed as kinematic modeling, it is ensured that the movement 

logic, environment and its local coordinate, orientation, target coordinate, feed speed and 

target distance are known. In this article, how to create a speed controlled kinematic model of 
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a mobile robot with differential driving on a planned route and its representation with Matlab / 

Simulink is shown. 

Keywords: Differential robots, kinematic analysis, autonomous mobile robot, PID control. 

 

1. GĠRĠġ  

20.yy‘da elektronik ve makineleĢmedeki geliĢmelerin tarihte var olan insana yardımcı 

makineleri geliĢtirilme fikri ve çalıĢmaları sanayi devrimiyle birlikte hız kazanmıĢ, daha sonra 

robot olarak adlandırılan sistemler olarak günümüze kadar yoğun bir yer tutmuĢtur. 

GeliĢmeler öyle bir safhaya ulaĢmıĢtır ki insan gibi düĢünen ve karar verebilen, hareket 

kabiliyeti yüksek her alana taĢınabilen, adapte edilebilen sistemler halini almıĢtır[1]. Özellikle 

robotların zamanla mobil hareket özelliği kazanması uygulama alanlarının geniĢlemesini 

sağlamıĢtır. Bu geliĢme robotların gerçek dünyada insan ve çevre ile etkileĢimine göre birçok 

sorunun gün yüzüne çıkmasına neden olmuĢ, hem yapısal anlamda hem de uygulama 

alanlarının gereksinimlerine yönelik yeniliklerin yapılmasını gerekli hale getirmiĢtir[2]. Kendi 

kendilerine karar verebilen, iĢlemler yürütebilen, kontrol birimlerine sahip otonom mobil 

robotların var olabilmesi, insanların zor ve tehlikeli iĢlerinde, askeri alanlarda, güvenlik 

ortamlarında, uzay çalıĢmalarında, kurtarma faaliyetlerinde çeĢitli uygulama sahası bulmuĢtur. 

Aslında baĢlangıçta insana benzer yürüme faaliyeti gerçekleĢtiren yapılar üzerinde 

durulmuĢsa da bu sistemlerin mobil özellik kazanmasının zorluğu her alanda kullanılamaması 

tekerlekli sistemlere yönelimi arttırmıĢtır [3].  

Tekerlekli mobil robotlarda ise yapısal olarak tasarım, hareket planlama ve kontrol 

sorunu ortaya çıkmıĢtır. Mobil robotların hareketi gerçekleĢtirirken yanal kayma göstermesi, 

istenilen pozisyonu çevre faktörleriyle koruyamaması bu alanda iki tekerlekli diferansiyel 

robotların geliĢtirilmesini ve yaygın kullanımını getirmiĢtir[4]. 

Diferansiyel robotlar iki arka motor, önde denge unsuru oluĢturacak serbest tekerlekten 

oluĢan bir yapıya sahiptir. Bu yapı sayesinde yanal kayma olmadan yuvarlanma sorununu 

ortadan kaldırılmıĢ hareket gerçekleĢtirilmektedir. Ġki motor bağımsız olarak kontrol edilerek 

sistem çalıĢtırılmaktadır. Mobil robotun nasıl sürüĢ gerçekleĢtirildiğinin yanı sıra istenilen 

hareket planının yapılabilmesi için bulunduğu ortamdaki konumunun ve yöneliminin de 

bilinmesi gerekmektedir. Otonom mobil robotlarda verilen yörüngeyi takip için hangi noktada 

olduğu bilinmezse nereye hareket edeceği, bir sonraki hareketi ve yönelimi, yönelim hızı elde 

edilemez. ĠĢte kinematik model bu noktada yol planlamaya göre hareketin bu tüm unsurlarını 
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ortaya koymamızı sağlamaktadır. Bu noktada sistemin doğru hareketin yapılabilmesi için 

mekanik sisteminin yani sistemin kinematiğinin nasıl olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Kinematik modelleme, mobil robotun sürüĢ mantığını, motorların kullanımını, ortamın ve 

kendi yerel koordinatını, ilerleme hızını, hedefe uzaklığını, yönelim açısını ortaya 

koymaktadır. Kinematiğin hangi yapılarla adapte olarak nasıl bir hareket modeli 

oluĢturduğunu, hız ve pozisyon kontrolünün nasıl yapıldığının anlaĢılması istenilen pozda, en 

az hatayla hareketi sağlayacaktır[5].  

Bu makalede diferansiyel sürüĢlü bir mobil robotun hareket modeli, kinematik modeli, 

hız kontrolü ve mobil robot hareket sisteminin nasıl oluĢturulacağı üzerinde durulmuĢ ve 

Matlab/Simulink ile gösterimi ortaya konulmuĢtur.  

 

2. MOBĠL ROBOTUN MEKANĠK YAPISI VE HAREKET MODELĠ 

Daha öncede bahsettiğimiz gibi iki tekerlekli mobil robotlara diferansiyel mobil robotlar 

denilmektedir. Bu mobil robotlarda arkada tahrik için iki tane DC motor, önde ise sistemin 

dengesi için rastgele hareket ve yönelim sağlayan serbest tekerlek bulunmaktadır. 

Mobil robotun tasarımı sırasında dikkat edilmesi gereken ağırlık merkezinin iki motorun 

dönme eksenin ortasında olmasını sağlamaktır. Eğer dönme eksenin dıĢında bir yerde olursa 

(kaçıklık) hareket için gerekli hesaplamaya ağırlık merkezinin doğrusal ve açısal hızı, ataleti 

gibi faktörleri de eklememiz gerekir ki bu da sistemin karmaĢıklaĢmasını sağlar. Ağırlık 

merkezi dönme ekseninden kaçık ise; kaçıklık yönüne göre ya ters tarafa ağırlık eklenir ya da 

aynı tarafta delik delinir. Böylece sistemin dengesi sağlanmıĢ ve ağırlık merkezi dönme 

eksenine taĢınmıĢ olur[6]. Tekerleklerin dönme ekseninin ortasındaki ağırlık merkezine göre 

uzaklığı L, tekerleklerin yarıçapı r‘dir. 

Mobil robot hareket pozisyonunu bulunduğu çevre ve kendi koordinat düzlemi üzerinde 

gerçekleĢtirir. Genelde çevre koordinatlara atalet (Inertia) koordinatları, kendi koordinatlarına 

ise robot koordinatları denilir. Robot pozisyonu P[x, y, θ ], atalet koordinatı {XI, YI}, robot 

koordinatı ise {XR, YR} olarak ifade edilebilir. Yol planlamalarında güzergâhlar genelde atalet 

koordinatlarında verilir, ancak robotlar hareketlerini kendi koordinatlarına göre kısıtlarıyla 

gerçekleĢtirir. 
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ġekil 1. Mobil robot hareket ekseni ve koordinatları[6]. 

 

 Robot koordinatının atalet koordinata olan yönelim açısı θ‘dır. Bu nedenle iki koordinat 

arasında dönüĢümün yapılması gerekir. AĢağıda iki koordinat düzlemi arasındaki dönüĢüm 

matrisi gösterilmektedir.  

 

   ̇   ( ) ̇  

        =  ( )  ̇     ̇    ̇  
  

 

 Ve  

  ( )  [
         

          
   

] 

 

Robotun kayma gerçekleĢtirmeden hareketi kısıtlarıyla gerçekleĢtirilir. 

 ̇       ̇        

Mobil robotun ileri, geri ilerlemesi ve dönüĢleri motorlardaki doğrusal hızlara bağlı olarak 

gerçekleĢtirilir. ġekil1‘de görüldüğü gibi sağ tekerlek için doğrusal hız VR,  sol teker için 

VL‘dir. VR ve VL ‗ye göre hareket: 

 VR= VL ise hareket ileri veya geri yönde dönüĢ gerçekleĢmeden gerçekleĢir 

 VR< VL sol tekerlek daha hızlı olduğu için sola dönüĢlü bir ilerleme hareketi oluĢur. 

Eğer VR=0, VL≠0 ise sürekli sola dönüĢlü dairesel bir hareket gerçekleĢir 

 VR> VL sağ tekerlek daha hızlı olduğu için sağa dönüĢlü bir ilerleme hareketi oluĢur. 

Eğer VL=0, VR≠0 ise sürekli sağa dönüĢlü dairesel bir hareket gerçekleĢir. 

 VR= -VL durumunda ise ters yönlü eĢit motor hızlarından dolayı mobil robotun 

durması gerçekleĢir[7].  

 

3. MOBĠL ROBOTUN KĠNEMATĠK MODELĠ 
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Mobil robotların kinematik modeli oluĢturulurken sistemin parametreleri bağlı olan 

motorların bağımsız çalıĢmasına ve kontrolüne göre gerçekleĢtirilmektedir. Bu nedenle 

motorların hız parametreleri dikkate alınarak mobil robotun hareketini sağlayacak doğrusal 

( ) ve açısal hızı ( ) ile yönelim açısı (θ) hesaplanabilir.  

Sağ motorun doğrusal hızı   ,  sol motorun doğrusal hızı   ,   sağ motorun açısal hızı   , 

sol motorun açısal hızı    dir.  Sistemde r özdeĢ tekerleklerin yarıçapıdır. Burada;    =     

ve     =     dir. Normalde mobil robotun hareketi için gerekli bileĢke hız          

Ģeklinde olmalı. Ancak ağırlık merkezi ve aynı zamanda mobil robotun koordinat merkezi 

tekerleklerin dönme eksenin tam ortasında olduğundan dolayı her motorun yarı hızları 

sistemin hareketi için yeterli olacaktır. Yani,      iken   = (  ⁄ )       ile P noktası 

etrafında mobil robotun ilerlemesi sağlanacaktır. Hareket sırasında mobil robotun   hızı yanal 

hareketin olmaması nedeniyle y ekseninde bir hız oluĢturmaz      olur ve       olarak 

da ifade edilebilir.  

Böylece   mobil robot ilerleme hızı aĢağıdaki Ģekilde olur.  

 

     
(     )

 
 

(         )

 
      

 

Robotun açısal hızı   aynı zamanda robot ekseniyle atalet ekseni arasındaki açı   = θ 

demektir. Bu açısal hız   doğrusal hız gibi P noktasındaki bileĢke açısal hızdır. Mobil 

robotun dönmesi tekerlerin    uzaklıktaki P noktasındadır. Sadece bir motor hızlandırıldığı 

zaman P noktası merkezli yarım daire bir dönüĢ hareketi gerçekleĢtiği gözlenir. Bu yarım 

daireye göre her bir motorun P noktasına göre açısal hızı, motorların tahriki için kullanılan 

doğrusal hızların   ‘ye oranıyla bulunur.  Ancak eksenlerde dönme saat yönünün tersine 

olduğunda pozitif (+), aynı yönde olduğunda da negatif (-) olarak alınmaktadır.  Böylece; sağ 

tekerin P noktasına göre dönmesi saat yönünün tersine olduğundan  
    

 
,  sol tekerin ise saat 

yönünde olduğundan  
    

 
  olur. 

  
(     )

 
 

(         )

 
 

Elde dilen bu doğrusal hız ve açısal hıza göre konum ve yönelim artık gerçekleĢtirilebilir.  

Mobil robot    doğrusal hızıyla ilerlerken atalet ekseniyle θ kadar açı oluĢturacak Ģekilde 

hareket eder. Bu nedenle x ve y eksenlerindeki ortak hareketleri için gerekli olan    hızı θ  
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açısına göre her eksen için tekrar elde edilmeli. Böylece atalet eksenindeki x, y ve θ 

değiĢimleri ile yeni koordinatlar elde edilebilir. 

 

 ̇          

 ̇          

 ̇  
  

  
   

Artık mobil robotun her hareketinde doğrusal hızı ve açısal hızına bağlı olarak zamana 

göre açısal farklar dikkate alınarak devamlı ilk konuma göre yeni koordinat hesabı yapılabilir. 

Zamana bağlı olarak hareketteki değiĢimleri dikkate alarak matris formunda atalet 

eksenindeki hareket: 

[

 ( )̇

 ̇( )

 ̇( )

]=[
    ( )  
    ( )  

  

] [
 ( )
 ( )

] 

 

Ġle ifade edilebilir. 

Matris formundaki     ( ) Ģeklindeki ifade ile her hareket sırasındaki değiĢimler θ kadar 

dönmenin bulunduğu noktadan sonra bir sonraki dönme α kadar olursa yeni koordinat 

hesaplarında pozitif veya negatif dönmeye göre yeni dönme açı miktarı β= α –θ Ģeklinde alınır 

ve     ( )     (  –  )        olur. 

Ġlk konum (     ) ile ikinci konum (     ) arasındaki mesafede geometrik analiz ile: 

 

  √(     )  (     )   ile elde edilebilir [7,8]. 

 

Kinematik analizin genel matris formu: 

  ̇ [
  ̇

  ̇

  ̇

]  

[
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
 

 

 ]
 
 
 
 
 

[
  

  
] 

Kinematik analizin Matlab/Simulink Ģekli aĢağıdaki gibidir. 
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ġekil 2. Robotun açı ve lineer hızına bağlı olarak pozisyon, hız kinematik analizi. 

 

PID KONTROL YAPISI 

Mobil robotların yol planlamalarına göre hareketi kontrollü gerçekleĢtirilmelidir. Aksi 

durumda istenilen Ģekilde ve konumlarda hareket gerçekleĢtirilemez. Kontrol iĢi genellikle 

motorların hızlarının kontrol edilmesine bağlı olarak gerçekleĢtirilir. Kinematik analiz ile hıza 

bağlı olarak yeni koordinatlar elde edilir ve istenilen ile karĢılaĢtırılarak doğru bir ilerleme 

olup olmadığı tespit edilir ki bu duruma literatürde pozisyon kontrolü denilir. Doğru ilerleme 

için iyi hız kontrolü gerekli olduğu görülmektedir. Bu anlamda genellik PID, Fuzzy- PID, 

görüntü tabanlı vb. yöntemler mevcuttur. En yaygın kullanılanı, optimum kazanç 

parametreleri ayarlandığında kolaylığı ve etkinliğinin yüksek olması nedeniyle PID 

kontrolördür.  

PID parametreleri genellikle manuel olarak ayarlanır. Ancak bu durum sistemin gerçek 

kararlılığını sağlayacak ölçüde olmayabilir. Bunun için çeĢitli yöntemler mevcuttur.  

PID kontrolör Kp, Kd,   ve Ki kazanç değerlerinden oluĢan bir kontrol cihazıdır. Kp var 

olan hataya, Kd sonraki hataların durumuna ve Ki ise geçmiĢ hataların birikimine bağlı olarak 

çalıĢır. 

Formülü; 

 ( )     ( )    ∫  ( ) ( )
 

 

   

 ( )
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ġekil 3.  PID kontrolör Simulink modeli [9]. 

 

Formülde de görüldüğü gibi Kp oransal, Kd  türev ve Ki ise integral kazancıdır. 

Matlab/Simulink modeli aĢağıdaki gibidir. Bu Ģekilde kinematik analiz ve dc motor modeline 

bağlanarak sistemin kararlı hız kontrollü çalıĢması sağlanır[9]. 

 

4. KĠNEMATĠK MODEL TABANLI MOBĠL ROBOT SĠSTEM 

Bir mobil robotun kinematik model tabanlı PID hız kontrollü istenilen yol planında 

gitmesi için nasıl bir Matlab/Simulink modeli oluĢturulması gerektiği aĢağıdaki Ģekilde 

gösterilmektedir. Eğer mobil robotunuzu gerçek ortamda oluĢturup bilgisayar ile kontrol 

gerekli ise bilgisayarda mobil robotun temsili modeli oluĢturulmadan Ģekil 4 de gösterildiği 

gibi doğrudan kinematik model tabanlı sistem kurulabilir. 

Eğer mobil robotunuzu bilgisayar ortamında sanal ortamda birebir modelleyip onun 

üzerinde çalıĢmalar gerçekleĢtirecekseniz o zaman motorların ve mobil robotun dinamik 

modelini de oluĢturmalısınız. Böylece gerçekte dünyadaki uygulamalardaki sistem için 

gereksiz, bozucu çevre faktörleri ortadan kaldırılmıĢ olur.  

 

 

ġekil 4. Diferansiyel mobil robot için kinematik model tabanlı robot sistemi 

 

Kinematik model için Ģekil 4 de görüldüğü gibi sistemin giriĢ gerilimi ve sistemin 

istenilen cevap için ürettiği geri besleme gerilimi PID kontrolöre bağlanarak hata miktarı elde 
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edilir. PID kazançlarına bağlı olarak sistemin hata cevabına göre bir kararlılık göstermesi 

sağlanır.  

PID ile istenilen hız miktarı sisteme giriĢ parametresi olarak verilerek ve açısal hızı 

hesaplanarak sistemin x,y koordinatları ve θ dönme miktarı hesaplanır. Hıza bağlı olarak elde 

edilen koordinatlar odometri, kalman filtresi vb. gibi algoritmalarla hangi oranda hata 

gerçekleĢtirildiği yazılımsal ölçümlerle tahmin edilir. Buna göre daha sonra hata gerilimi geri 

besleme olarak sisteme tekrar gönderilir. 

Bu döngü ile önceden verilmiĢ olan yol planı doğru pozisyonlarda kalınarak en az hatayla 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılır.  

 

5. SONUÇ 

Mobil robotlarda hareket planlama önemli bir problemdir. Özellikle hareketin kararlı 

istenildiği gibi yapılabilmesi zor bir çalıĢmadır. Mobil robotların hareketi nasıl 

gerçekleĢtirdiği kararlı hareket için geliĢtirilen yol planlama ve pozisyon algoritmalarında 

temel bir konudur. Robotun hareket sırasında nerede olduğunu, nereye gittiğini bilmesi 

gerekir. Kinematik analiz robotun hareket mekanizmasını, hareketine göre kendi konumunu, 

hedef konumunu ortaya koymaktadır. Alınan verilere göre artık sistemin hız veya pozisyon 

kontrolü yapılabilir. Kinematik analiz tüm çalıĢmalarda hareketi temsil eden temel bir yapı 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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